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Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Instrumentami finansowymi w rozu-
mieniu ustawy sà:

1) papiery wartoÊciowe;

2) nieb´dàce papierami wartoÊciowymi:

a) tytu∏y uczestnictwa w instytucjach
wspólnego inwestowania,

b) instrumenty rynku pieni´˝nego,

c) opcje, kontrakty terminowe, swa-
py, umowy forward na stop´ pro-
centowà, inne instrumenty po-
chodne, których instrumentem ba-
zowym jest papier wartoÊciowy,
waluta, stopa procentowa, wskaê-
nik rentownoÊci lub inny instru-
ment pochodny, indeks finansowy
lub wskaênik finansowy, które sà
wykonywane przez dostaw´ lub
rozliczenie pieni´˝ne,

d) opcje, kontrakty terminowe, swa-
py, umowy forward na stop´ pro-
centowà oraz inne instrumenty po-
chodne, których instrumentem ba-
zowym jest towar i które sà wyko-
nywane przez rozliczenie pieni´˝ne
lub mogà byç wykonane przez roz-
liczenie pieni´˝ne wed∏ug wyboru
jednej ze stron,

e) opcje, kontrakty terminowe, swapy
oraz inne instrumenty pochodne,
których instrumentem bazowym
jest towar i które sà wykonywane
przez dostaw´, pod warunkiem, ˝e
sà dopuszczone do obrotu na ryn-
ku regulowanym lub w alternatyw-
nym systemie obrotu,

f) niedopuszczone do obrotu na ryn-
ku regulowanym ani w alternatyw-
nym systemie obrotu opcje, kon-
trakty terminowe, swapy, umowy
forward oraz inne instrumenty po-
chodne, których instrumentem ba-
zowym jest towar, które mogà byç
wykonane przez dostaw´, które nie
sà przeznaczone do celów handlo-
wych i wykazujà w∏aÊciwoÊci in-
nych pochodnych instrumentów
finansowych,

g) instrumenty pochodne dotyczàce
przenoszenia ryzyka kredytowego,

h) kontrakty na ró˝nic´,

i) opcje, kontrakty terminowe, swa-
py, umowy forward dotyczàce stóp
procentowych oraz inne instru-
menty pochodne odnoszàce si´ do
zmian klimatycznych, stawek
frachtowych, uprawnieƒ do emisji
oraz stawek inflacji lub innych ofi-
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USTAWA

z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r.

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE

z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumen-
tów finansowych zmieniajàcej dyrektyw´ Rady
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektyw´ 2000/12/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady oraz uchylajàcej dyrektyw´
Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. UE L 145 z 30.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7,
str. 263, z póên. zm.);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podej-
mowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje
kredytowe (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 1);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/49/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ade-
kwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji
kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201);

4) dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia
2006 r. wprowadzajàcej Êrodki wykonawcze do dyrek-
tywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warun-
ków prowadzenia dzia∏alnoÊci przez przedsi´biorstwa
inwestycyjne oraz poj´ç zdefiniowanych na potrzeby
tej˝e dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 26).

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
25 paêdziernika 1990 r. o zwrocie majàtku utraconego
przez zwiàzki zawodowe i organizacje spo∏eczne w wyni-
ku wprowadzenia stanu wojennego, ustaw´ z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, usta-
w´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustaw´ z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych, ustaw´ z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, ustaw´
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych po-
chodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏
oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu, usta-
w´ z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulo-
wania zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych z orze-
czeƒ Spo∏ecznej Komisji Rewindykacyjnej, ustaw´ z dnia
24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w syste-
mach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów war-
toÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidual-
nych kontach emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 lipca
2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym i ustaw´
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym.
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cjalnych danych statystycznych,
które sà wykonywane przez rozli-
czenie pieni´˝ne albo mogà byç
wykonane przez rozliczenie pie-
ni´˝ne wed∏ug wyboru jednej ze
stron, a tak˝e wszelkiego rodzaju
inne instrumenty pochodne odno-
szàce si´ do aktywów, praw, zobo-
wiàzaƒ, indeksów oraz innych
wskaêników, które wykazujà w∏aÊ-
ciwoÊci innych pochodnych instru-
mentów finansowych.

2. Przez wykazywanie w∏aÊciwoÊci innych
pochodnych instrumentów finanso-
wych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. f oraz i, rozumie si´ spe∏nianie wa-
runków okreÊlonych w art. 38 rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia
10 sierpnia 2006 r. wprowadzajàcego
Êrodki wykonawcze do dyrektywy
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do zobowiàzaƒ
przedsi´biorstw inwestycyjnych w za-
kresie prowadzenia rejestrów, sprawo-
zdaƒ z transakcji, przejrzystoÊci rynko-
wej, dopuszczania instrumentów finan-
sowych do obrotu oraz poj´ç zdefinio-
wanych na potrzeby tej˝e dyrektywy
(Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem
1287/2006”.

3. W rozumieniu przepisów ustawy nie
jest rozliczeniem pieni´˝nym wed∏ug
wyboru jednej ze stron spe∏nienie
Êwiadczenia pieni´˝nego powsta∏ego
na skutek niewykonania lub nienale˝yte-
go wykonania zobowiàzania wynikajà-
cego z umowy przez jednà ze stron lub
na skutek innego zdarzenia powodujà-
cego rozwiàzanie umowy.

4. Przez przeznaczenie do celów handlo-
wych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. f, rozumie si´ spe∏nienie kryteriów
okreÊlonych w art. 38 ust. 4 rozporzà-
dzenia 1287/2006.”;

2) w art. 3:

a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) alternatywnym systemie obrotu — rozu-
mie si´ przez to organizowany przez firm´
inwestycyjnà lub podmiot prowadzàcy ry-
nek regulowany, poza rynkiem regulowa-
nym, wielostronny system kojarzàcy oferty
kupna i sprzeda˝y instrumentów finanso-
wych w taki sposób, ˝e do zawarcia trans-
akcji dochodzi w ramach tego systemu,
zgodnie z okreÊlonymi zasadami; nie sta-
nowi alternatywnego systemu obrotu ry-
nek organizowany przez Narodowy Bank
Polski, jak równie˝ organy publiczne, któ-
rym powierzono zarzàdzanie d∏ugiem
publicznym lub które uczestniczà w takim
zarzàdzaniu, w tym lokujàc Êrodki pocho-
dzàce z tego d∏ugu;

3) tytu∏ach uczestnictwa w instytucjach wspól-
nego inwestowania — rozumie si´ przez to
wyemitowane na podstawie w∏aÊciwych
przepisów prawa polskiego lub obcego pa-
piery wartoÊciowe lub nieb´dàce papierami
wartoÊciowymi instrumenty finansowe re-
prezentujàce prawa majàtkowe przys∏ugujà-
ce uczestnikom instytucji wspólnego inwe-
stowania, w tym w szczególnoÊci jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;”,

b) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) proponowanie, w sposób okreÊlony w art. 3
ustawy o ofercie publicznej, przez podmiot
inny ni˝ wystawca, nabycia instrumentów
finansowych nieb´dàcych papierami war-
toÊciowymi lub nabywanie ich od tego in-
nego podmiotu;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) gie∏dzie — rozumie si´ przez to gie∏d´ pa-
pierów wartoÊciowych lub innych instru-
mentów finansowych;”,

d) pkt 16—18 otrzymujà brzmienie:

„16) podmiocie dominujàcym — rozumie si´
przez to jednostk´ dominujàcà w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.2));

17) podmiocie zale˝nym — rozumie si´ przez
to jednostk´ zale˝nà w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci;

18) grupie kapita∏owej — rozumie si´ przez to
grup´ kapita∏owà w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 44 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci;”,

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) depozycie papierów wartoÊciowych — ro-
zumie si´ przez to prowadzony przez Krajo-
wy Depozyt lub spó∏k´, której Krajowy De-
pozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdemateria-
lizowanych papierów wartoÊciowych,
obejmujàcy rachunki papierów wartoÊcio-
wych i konta depozytowe prowadzone
przez podmioty upowa˝nione do tego
przepisami ustawy;”,

f) po pkt 28 dodaje si´ pkt 28a i 28b w brzmieniu:

„28a) instrumentach pochodnych — rozumie
si´ przez to opcje, kontrakty terminowe,
swapy, umowy forward oraz inne prawa
majàtkowe, których cena zale˝y bezpo-

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144,
poz. 900.
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Êrednio lub poÊrednio od ceny lub war-
toÊci instrumentów finansowych, walut,
stóp procentowych, rentownoÊci, indek-
sów finansowych, wskaêników finanso-
wych, towarów, zmian klimatycznych,
stawek frachtowych, poziomów emisji,
stawek inflacji lub innych oficjalnych da-
nych statystycznych, a tak˝e innych akty-
wów, praw, zobowiàzaƒ, indeksów lub
wskaêników (instrumentów bazowych)
oraz instrumenty pochodne dotyczàce
przenoszenia ryzyka kredytowego;

28b) kapitale w∏asnym — rozumie si´ przez to
sum´ wartoÊci kapita∏u zak∏adowego, ka-
pita∏u zapasowego, kapita∏u z aktualizacji
wyceny, pozosta∏ych kapita∏ów rezerwo-
wych, niepodzielonego zysku z lat ubieg-
∏ych i zysku netto z bie˝àcej dzia∏alnoÊci,
pomniejszonà o sum´ wartoÊci nale˝nych
wp∏at na kapita∏ zak∏adowy, akcji w∏as-
nych, niepokrytej straty z lat ubieg∏ych,
straty netto z bie˝àcej dzia∏alnoÊci i odpi-
sów z zysku netto w ciàgu roku obrotowe-
go;”,

g) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) kwicie depozytowym — rozumie si´ przez
to papier wartoÊciowy wyemitowany przez
instytucj´ finansowà z siedzibà na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego lub innego
paƒstwa nale˝àcego do OECD:

a) poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w zwiàzku z papierami wartoÊcio-
wymi dopuszczonymi do obrotu na ryn-
ku regulowanym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej albo papierami war-
toÊciowymi wyemitowanymi poza tym
terytorium, albo

b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zwiàzku z papierami wartoÊciowymi
wyemitowanymi poza tym terytorium

— w którym inkorporowane jest prawo do
zamiany tego papieru wartoÊciowego na
okreÊlone papiery wartoÊciowe we wska-
zanej w warunkach emisji proporcji, przej-
Êcie na w∏aÊciciela tego papieru wartoÊcio-
wego praw majàtkowych stanowiàcych
po˝ytki z papierów wartoÊciowych lub ich
równowartoÊci oraz, w przypadku akcji —
mo˝liwoÊç wydania przez w∏aÊciciela tego
papieru wartoÊciowego jego emitentowi
wià˝àcej dyspozycji co do sposobu g∏oso-
wania na walnym zgromadzeniu;”,

h) po pkt 39 dodaje si´ pkt 39a—39c w brzmieniu:

„39a) spó∏ce zarzàdzajàcej — rozumie si´ przez
to podmiot lub spó∏k´, o której mowa
w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póên. zm.3));

39b) kliencie profesjonalnym — rozumie si´
przez to podmiot, na którego rzecz jest

lub ma byç Êwiadczona co najmniej jedna
z us∏ug, o których mowa w art. 69 ust. 2
lub 4, który posiada doÊwiadczenie i wie-
dz´ pozwalajàce na podejmowanie w∏aÊ-
ciwych decyzji inwestycyjnych, jak rów-
nie˝ na w∏aÊciwà ocen´ ryzyka zwiàzane-
go z tymi decyzjami, który jest:

a) bankiem,

b) firmà inwestycyjnà,

c) zak∏adem ubezpieczeƒ,

d) funduszem inwestycyjnym lub towa-
rzystwem funduszy inwestycyjnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

e) funduszem emerytalnym lub towarzy-
stwem emerytalnym w rozumieniu
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159,
poz. 1667, z póên. zm.4)),

f) towarowym domem maklerskim,

g) podmiotem, o którym mowa w art. 70
ust. 1 pkt 13,

h) innà ni˝ wskazane w lit. a—g instytucjà
finansowà,

i) inwestorem instytucjonalnym innym
ni˝ wskazany w lit. a—h prowadzàcym
regulowanà dzia∏alnoÊç na rynku finan-
sowym,

j) podmiotem prowadzàcym poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏al-
noÊç równowa˝nà do dzia∏alnoÊci pro-
wadzonej przez podmioty wskazane
w lit. a—i,

k) przedsi´biorcà spe∏niajàcym co naj-
mniej dwa z poni˝szych wymogów,
przy czym równowartoÊç kwot wskaza-
nych w euro jest obliczana przy zasto-
sowaniu Êredniego kursu euro ustala-
nego przez Narodowy Bank Polski na
dzieƒ sporzàdzenia przez danego
przedsi´biorc´ sprawozdania finanso-
wego:

— suma bilansowa tego przedsi´biorcy
wynosi co najmniej 20 000 000 euro,

— osiàgni´ta przez tego przedsi´biorc´
wartoÊç przychodów ze sprzeda˝y
wynosi co najmniej 40 000 000 euro,

— kapita∏ w∏asny lub fundusz w∏asny
tego przedsi´biorcy wynosi co naj-
mniej 2 000 000 euro,

l) jednostkà administracji rzàdowej lub
samorzàdowej, organem publicznym,
który zarzàdza d∏ugiem publicznym,
bankiem centralnym, Bankiem Âwiato-
wym, Mi´dzynarodowym Funduszem
Walutowym, Europejskim Bankiem

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

z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.
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Centralnym, Europejskim Bankiem In-
westycyjnym lub innà organizacjà mi´-
dzynarodowà pe∏niàcà podobne funk-
cje,

m) innym inwestorem instytucjonalnym,
którego g∏ównym przedmiotem dzia∏al-
noÊci jest inwestowanie w instrumenty
finansowe, w tym podmioty zajmujàce
si´ sekurytyzacjà aktywów lub zawiera-
niem innego rodzaju transakcji finanso-
wych,

n) podmiotem innym ni˝ wskazane
w lit. a—m, który na swój wniosek zo-
sta∏ przez firm´ inwestycyjnà uznany za
klienta profesjonalnego na podstawie
art. 3a ust. 1;

39c) kliencie detalicznym — rozumie si´ przez
to podmiot nieb´dàcy klientem profesjo-
nalnym, na którego rzecz jest lub ma byç
Êwiadczona co najmniej jedna z us∏ug,
o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4;”,

i) dodaje si´ pkt 42—48 w brzmieniu:

„42) ustawie o ostatecznoÊci rozrachunku — ro-
zumie si´ przez to ustaw´ z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku
w systemach p∏atnoÊci i systemach rozra-
chunku papierów wartoÊciowych oraz za-
sadach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z póên. zm.5));

43) systemie rozrachunku — rozumie si´ przez
to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2
ustawy o ostatecznoÊci rozrachunku;

44) zleceniu rozrachunku — rozumie si´ przez
to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12
lit. b ustawy o ostatecznoÊci rozrachunku;

45) przedsi´biorcy — rozumie si´ przez to
przedsi´biorc´, o którym mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.6));

46) przedsi´biorcy zagranicznym — rozumie
si´ przez to przedsi´biorc´ zagranicznego
w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

47) krótkiej sprzeda˝y — rozumie si´ przez to
zobowiàzanie si´ do zbycia papierów war-
toÊciowych mimo ich braku w chwili zacià-
gania tego zobowiàzania na rachunku pa-
pierów wartoÊciowych zbywcy, je˝eli nie
zosta∏y spe∏nione warunki, o których mo-
wa w art. 7 ust. 5;

48) towarze — rozumie si´ przez to towar,
o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzàdze-
nia 1287/2006.”;

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

„Art. 3a. 1. Firma inwestycyjna na pisemne ˝àda-
nie podmiotu innego ni˝ okreÊlony
w art. 3 pkt 39b lit. a—m i w zakresie
okreÊlonym w takim ˝àdaniu mo˝e
uznaç go za klienta profesjonalnego,
pod warunkiem ˝e posiada on wiedz´
i doÊwiadczenie pozwalajàce na podej-
mowanie w∏aÊciwych decyzji inwesty-
cyjnych, jak równie˝ na w∏aÊciwà oce-
n´ ryzyka zwiàzanego z tymi decyzja-
mi. Firma inwestycyjna przed
uwzgl´dnieniem ˝àdania jest obowià-
zana ustaliç wiedz´ klienta o zasadach
traktowania klientów profesjonalnych
przy Êwiadczeniu us∏ug o których mo-
wa w art. 69 ust. 2 lub 4, których ˝àda-
nie dotyczy.

2. Firma inwestycyjna na pisemne ˝àda-
nie klienta profesjonalnego i w zakresie
okreÊlonym w tym ˝àdaniu mo˝e
uznaç go za klienta detalicznego. Firma
inwestycyjna mo˝e tak˝e uznaç klienta
profesjonalnego za klienta detaliczne-
go pomimo braku takiego ˝àdania.”;

4) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) domy maklerskie i banki prowadzàce dzia-
∏alnoÊç maklerskà, banki powiernicze, za-
graniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne
osoby prawne prowadzàce dzia∏alnoÊç ma-
klerskà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w formie oddzia∏u, Krajowy Depozyt,
spó∏k´, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, oraz
Narodowy Bank Polski — je˝eli oznaczenie
tych rachunków pozwala na identyfikacj´
osób, którym przys∏ugujà prawa z papierów
wartoÊciowych;”,

b) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Od chwili zarejestrowania papierów wartoÊ-
ciowych, na podstawie umowy, której przed-
miotem jest rejestracja tych papierów wartoÊ-
ciowych w depozycie papierów wartoÊciowych,
za rachunki papierów wartoÊciowych uwa˝a si´
równie˝ zapisy dotyczàce tych papierów, doko-
nywane w zwiàzku z ich subskrypcjà lub sprze-
da˝à w obrocie pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, przez:”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ilekroç w ustawie jest mowa o rachunkach
papierów wartoÊciowych, rozumie si´ przez
to równie˝ rachunki, na których sà zapisy-
wane nieb´dàce papierami wartoÊciowymi
instrumenty finansowe dopuszczone do ob-
rotu zorganizowanego.”;

5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Papiery wartoÊciowe:

1) b´dàce przedmiotem oferty publicz-
nej lub

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

z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r. Nr 64,
poz. 594 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141,
poz. 888.
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2) dopuszczone do obrotu na rynku re-
gulowanym, lub,

3) wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu, lub

4) emitowane przez Skarb Paƒstwa lub
Narodowy Bank Polski

— nie majà formy dokumentu od chwili
ich zarejestrowania na podstawie umo-
wy, której przedmiotem jest rejestracja
tych papierów wartoÊciowych w depo-
zycie papierów wartoÊciowych (demate-
rializacja).

2. Papiery wartoÊciowe mogà nie mieç
formy dokumentu równie˝ w przypad-
ku, gdy przewidujà to odr´bne przepisy
dotyczàce emisji tych papierów.

3. Papiery wartoÊciowe:

1) b´dàce przedmiotem oferty publicz-
nej, które nie b´dà podlegaç dopusz-
czeniu do obrotu na rynku regulowa-
nym, albo

2) wprowadzone wy∏àcznie do alterna-
tywnego systemu obrotu

— mogà nie podlegaç dematerializacji,
o której mowa w ust. 1, je˝eli emitent
tak postanowi. W takim przypadku ust. 4
i 6 nie stosuje si´.

4. Emitent papierów wartoÊciowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest zobowiàzany
do zawarcia z Krajowym Depozytem
umowy, której przedmiotem jest reje-
stracja tych papierów wartoÊciowych
w depozycie papierów wartoÊciowych.

5. Przed z∏o˝eniem wniosku o dopuszcze-
nie instrumentów finansowych nieb´-
dàcych papierami wartoÊciowymi do
obrotu na rynku regulowanym, podmiot
ubiegajàcy si´ o dopuszczenie do obro-
tu tych instrumentów jest zobowiàzany
do zawarcia z Krajowym Depozytem
umowy, której przedmiotem jest reje-
stracja tych instrumentów w depozycie
papierów wartoÊciowych.

6. Je˝eli system rejestracji papierów war-
toÊciowych emitowanych przez Skarb
Paƒstwa lub opiewajàcych na wynikajà-
ce z nich zbywalne prawa majàtkowe
b´dzie prowadzony przez Narodowy
Bank Polski, emitent b´dàcy Skarbem
Paƒstwa jest zobowiàzany, przed z∏o˝e-
niem wniosku o dopuszczenie papierów
wartoÊciowych do obrotu na rynku re-
gulowanym albo o ich wprowadzenie
do alternatywnego systemu obrotu, do
zawarcia z Narodowym Bankiem Pol-
skim umowy, której przedmiotem jest
rejestracja papierów wartoÊciowych
w takim systemie.

7. W przypadku papierów wartoÊciowych
wyemitowanych poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, przedmiotem re-

jestracji mo˝e byç ta cz´Êç papierów
wartoÊciowych, która stanowi przed-
miot oferty publicznej, lub które majà
byç przedmiotem obrotu na rynku regu-
lowanym albo w alternatywnym syste-
mie obrotu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.

8. Zawarcie przez spó∏k´ nieb´dàcà spó∏kà
publicznà umowy o rejestracj´ praw do
akcji oraz akcji w depozycie papierów
wartoÊciowych wymaga upowa˝nienia
zawartego w uchwale walnego zgroma-
dzenia tej spó∏ki, a w przypadku emiten-
ta z siedzibà poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w uchwale w∏aÊciwego
organu stanowiàcego tego emitenta.
Upowa˝nienie do zawarcia umowy o re-
jestracj´ akcji w depozycie papierów
wartoÊciowych jest równoznaczne z upo-
wa˝nieniem do zawarcia umowy o reje-
stracj´ w depozycie papierów wartoÊcio-
wych praw do akcji, z których wynika
uprawnienie do otrzymania tych akcji.

9. Umowa o rejestracj´ akcji w depozycie
papierów wartoÊciowych stanowi tak˝e
podstaw´ do rejestrowania w depozycie
papierów wartoÊciowych praw poboru
z tych akcji.

10. W przypadku przekazania przez Krajowy
Depozyt wykonywania czynnoÊci z za-
kresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1, spó∏ce zale˝nej od Krajowe-
go Depozytu, umowa o rejestracj´ pa-
pierów wartoÊciowych lub innych in-
strumentów finansowych w depozycie
papierów wartoÊciowych jest zawierana
z tà spó∏kà.”;

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

„Art. 5a. 1. Na podstawie umowy zawartej przez
emitenta z Krajowym Depozytem lub
spó∏kà, której Krajowy Depozyt przeka-
za∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1, w depozycie papierów wartoÊ-
ciowych mogà byç równie˝ rejestro-
wane papiery wartoÊciowe, które
zgodnie z odr´bnymi przepisami doty-
czàcymi emisji tych papierów, mogà
nie mieç formy dokumentu.

2. W depozycie papierów wartoÊciowych
mogà byç równie˝ rejestrowane pa-
piery wartoÊciowe, inne ni˝ wskazane
w art. 5 ust. 1, wyemitowane przez
podmioty z siedzibà poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nabywane
przez:

1) uczestników Krajowego Depozytu
lub ich klientów, lub

2) uczestników spó∏ki, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, lub
ich klientów.
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3. Do papierów wartoÊciowych rejestro-
wanych zgodnie z ust. 1 i 2 stosuje si´
przepisy ustawy dotyczàce zdemateria-
lizowanych papierów wartoÊciowych,
w tym dotyczàce nabywania oraz prze-
noszenia praw z takich papierów.”;

7) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku papierów wartoÊciowych wy-
danych w formie dokumentu, emitent jest
obowiàzany, przed zawarciem umowy, któ-
rej przedmiotem jest rejestracja tych papie-
rów wartoÊciowych w depozycie papierów
wartoÊciowych, z∏o˝yç te papiery do depo-
zytu prowadzonego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez firm´ inwestycyjnà,
Krajowy Depozyt lub spó∏k´, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1. Podmioty te sà obowiàzane
utworzyç rejestr osób uprawnionych z tych
papierów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku papierów wartoÊciowych wyda-
nych w formie dokumentu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, obowiàzek okreÊlo-
ny w ust. 1 uznaje si´ za spe∏niony przez zare-
jestrowanie tych papierów wartoÊciowych,
przed zawarciem umowy, której przedmiotem
jest rejestracja tych papierów wartoÊciowych
w depozycie papierów wartoÊciowych, przez
osob´ prawnà lub innà jednostk´ organiza-
cyjnà wykonujàcà poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej
rejestracji papierów wartoÊciowych lub rozli-
czania transakcji zawieranych w obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi.”;

8) w art. 7:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zobowiàzanie si´ do zbycia papierów wartoÊ-
ciowych w transakcji zawartej w obrocie
zorganizowanym, przed dokonaniem ich za-
pisu na rachunku papierów wartoÊciowych
zbywcy jest dopuszczalne, o ile:

1) zosta∏y one uprzednio nabyte w wyniku
transakcji, której rozliczenie jest zabezpie-
czone przez fundusz, o którym mowa
w art. 65, art. 68 lub art. 68d, lub

2) nast´puje w ramach tej samej transakcji,
w której zbywca zobowiàza∏ si´ i sta∏ si´
uprawniony do nabycia tej samej liczby
takich samych papierów wartoÊciowych,
a rozrachunek nabycia nastàpi nie póêniej
ni˝ rozrachunek zbycia, lub

3) zosta∏y one uprzednio nabyte w wyniku
transakcji zawartej na zagranicznym ryn-
ku regulowanym.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Na rynku regulowanym zawieranie trans-
akcji krótkiej sprzeda˝y jest dopuszczalne,
o ile:

1) pomi´dzy zbywcà lub podmiotem, o któ-
rym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, a wy-
konujàcym zlecenie zosta∏a zawarta
umowa, która:

a) ustanawia obowiàzek i okreÊla zasady
pozyskania i termin dostarczenia przez
zbywc´ lub podmiot, o którym mowa
w art. 121 ust. 2 pkt 2, papierów war-
toÊciowych niezb´dnych do dokona-
nia rozrachunku transakcji w terminie
okreÊlonym przez Krajowy Depozyt
lub inny podmiot prowadzàcy rozra-
chunek, oraz

b) uprawnia wykonujàcego zlecenie do
zawarcia na rachunek zbywcy lub
podmiotu, o którym mowa w art. 121
ust. 2 pkt 2, umowy po˝yczki papie-
rów wartoÊciowych na wypadek nie-
wywiàzania si´ przez zbywc´ lub pod-
miot, o którym mowa w art. 121 ust. 2
pkt 2, z obowiàzku terminowego do-
starczenia papierów wartoÊciowych,
albo

2) zbywcà jest podmiot b´dàcy uczestni-
kiem Krajowego Depozytu lub innego
podmiotu prowadzàcego rozliczenia
transakcji, odpowiedzialny za wykonanie
obowiàzków zwiàzanych z rozliczeniem
tej transakcji, albo

3) zbywcà jest podmiot nieb´dàcy uczestni-
kiem Krajowego Depozytu lub innego
podmiotu prowadzàcego rozliczenia
transakcji, odpowiedzialnym za wykona-
nie obowiàzków zwiàzanych z rozlicze-
niem tej transakcji, o ile umowa pomi´-
dzy zbywcà a podmiotem b´dàcym
uczestnikiem Krajowego Depozytu lub
innego podmiotu prowadzàcego rozli-
czenia transakcji, odpowiedzialnym za
wykonanie obowiàzków zwiàzanych
z rozliczeniem tej transakcji:

a) ustanawia obowiàzek i okreÊla zasady
pozyskania i termin dostarczenia przez
zbywc´ papierów wartoÊciowych nie-
zb´dnych do dokonania rozrachunku
transakcji w terminie okreÊlonym
przez Krajowy Depozyt lub inny pod-
miot prowadzàcy rozrachunek, oraz

b) uprawnia tego uczestnika do zawarcia
na rachunek zbywcy umowy po˝yczki
papierów wartoÊciowych na wypadek
niewywiàzania si´ przez zbywc´
z obowiàzku terminowego dostarcze-
nia papierów wartoÊciowych.

5b. Przepisy ust. 1—5a nie wy∏àczajà prawa do
zobowiàzania si´ do zbycia papierów war-
toÊciowych poza obrotem zorganizowa-
nym przed dokonaniem ich zapisu na ra-
chunku papierów wartoÊciowych zbyw-
cy.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisy ust. 1—5b stosuje si´ równie˝ do
wyemitowanych poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej papierów wartoÊciowych
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b´dàcych przedmiotem oferty publicznej
lub dopuszczonych do obrotu na rynku re-
gulowanym albo wprowadzonych do alter-
natywnego systemu obrotu, od chwili za-
warcia umowy o zarejestrowanie tych pa-
pierów wartoÊciowych w depozycie papie-
rów wartoÊciowych.”;

9) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Przepisy art. 7 stosuje si´ odpowiednio do
nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi
instrumentów finansowych b´dàcych
przedmiotem obrotu zorganizowanego.”;

10) w art. 10:

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

„1a. Âwiadectwo dotyczàce, rejestrowanych
w depozycie papierów wartoÊciowych
zgodnie z art. 5a:

1) hipotecznych listów zastawnych — po-
winno równie˝ spe∏niaç wymogi okreÊ-
lone w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o listach zastawnych i bankach
hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99,
poz. 919, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119);

2) bankowych papierów wartoÊciowych —
powinno równie˝ spe∏niaç wymogi
okreÊlone w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W odniesieniu do papierów wartoÊciowych
emitenta z siedzibà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zarejestrowanych na koncie
depozytowym prowadzonym przez Krajowy
Depozyt lub spó∏k´, której Krajowy Depozyt
przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1,
dla osoby prawnej lub innej jednostki orga-
nizacyjnej wykonujàcej poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej zadania w zakresie
centralnej rejestracji papierów wartoÊcio-
wych lub rozliczania transakcji zawieranych
w obrocie papierami wartoÊciowymi, b´dà-
cej uczestnikiem Krajowego Depozytu lub tej
spó∏ki zgodnie z art. 51 ust. 3 i 4, za Êwiadec-
two uwa˝a si´ równie˝ dokument o treÊci
wskazanej w ust. 1, wystawiony przez pod-
miot wskazany Krajowemu Depozytowi lub
tej spó∏ce przez tego uczestnika.”;

11) w art. 12:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dokonanie przymusowego wykupu akcji
zgodnie z przepisami ustawy o ofercie pub-
licznej — w przypadku Êwiadectwa doty-
czàcego akcji obj´tych przymusowym wy-
kupem;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O utracie wa˝noÊci Êwiadectwa z przyczyny
okreÊlonej w ust. 1 pkt 2, 3 lub 3a, wystawio-
nego w celu uczestnictwa w walnym zgro-
madzeniu spó∏ki publicznej, wystawiajàcy
niezw∏ocznie zawiadamia t´ spó∏k´.”;

12) w art. 14:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Przez zagraniczny rynek regulowany rozu-
mie si´ rynek regulowany dzia∏ajàcy na tery-
torium innego paƒstwa cz∏onkowskiego.

3. Do podmiotu prowadzàcego zagraniczny ry-
nek regulowany organizujàcego w innym
paƒstwie cz∏onkowskim alternatywny sys-
tem obrotu stosuje si´ odpowiednio
art. 117a.”;

13) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Podmiot prowadzàcy zagraniczny ry-
nek regulowany mo˝e bez zezwolenia
Komisji instalowaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej systemy in-
formatyczne i urzàdzenia techniczne
umo˝liwiajàce dost´p do tego rynku
podmiotom prowadzàcym dzia∏al-
noÊç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Warunkiem podj´cia czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest poinformo-
wanie Komisji przez w∏aÊciwy organ
nadzoru, który udzieli∏ danemu pod-
miotowi zezwolenia na prowadzenie
rynku regulowanego, o zamiarze ich
podj´cia.

3. Komisja mo˝e zwróciç si´ do organu
nadzoru, o którym mowa w ust. 2,
o wskazanie uczestników rynku,
o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadkach gdy, zgodnie z art. 16
rozporzàdzenia 1287/2006, dzia∏alnoÊç
podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
uzyska istotne znaczenie dla funkcjo-
nowania rynku papierów wartoÊcio-
wych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz dla ochrony inwestorów,
Komisja podejmuje wspó∏prac´ z or-
ganem nadzoru, który udzieli∏ temu
podmiotowi zezwolenia na prowadze-
nie rynku regulowanego.”;

14) w art. 15:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 3,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 3,

c) uchyla si´ ust. 3;

15) w art. 16 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ lub spó∏ka prowa-
dzàca rynek pozagie∏dowy mo˝e organizowaç
alternatywny system obrotu. Do spó∏ki prowa-
dzàcej rynek regulowany, która organizuje al-
ternatywny system obrotu, stosuje si´ odpo-
wiednio art. 78, art. 78a, art. 81a—81g
i art. 104a oraz przepisy wydane na podstawie
art. 94 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 — w zakresie, w ja-
kim przepisy wydane na podstawie art. 94
ust. 1 pkt 5 okreÊlajà warunki techniczne i or-
ganizacyjne wymagane do prowadzenia dzia-
∏alnoÊci.
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4. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ lub spó∏ka prowa-
dzàca rynek pozagie∏dowy jest obowiàzana za-
wiadomiç Komisj´ o zamiarze organizowania
alternatywnego systemu obrotu co najmniej
na 30 dni przed rozpocz´ciem organizowania
tego systemu. Zawiadomienie powinno zawie-
raç informacje potwierdzajàce spe∏nienie przez
t´ spó∏k´ warunków organizowania alterna-
tywnego systemu obrotu.”;

16) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki, jakie musi
spe∏niaç rynek regulowany,

2) szczegó∏owe warunki, jakie musi
spe∏niaç rynek oficjalnych notowaƒ
oraz emitenci papierów wartoÊcio-
wych dopuszczonych do obrotu na
tym rynku

— przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci
zapewnienia bezpieczeƒstwa obrotu
oraz ochrony interesów inwestorów
uczestniczàcych w obrocie na tym ryn-
ku, w zakresie nieuregulowanym prze-
pisami art. 17—20 i art. 27—37 rozpo-
rzàdzenia 1287/2006.

2. Komisja przekazuje Komisji Europej-
skiej oraz innym paƒstwom cz∏onkow-
skim list´ rynków regulowanych pro-
wadzonych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”;

17) w art. 18:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) upowszechnianie jednolitych informacji
o kursach i obrotach instrumentami finan-
sowymi, które sà przedmiotem obrotu na
danym rynku organizowanym przez t´ spó∏-
k´, w tym — w przypadku organizowania
obrotu akcjami — w sposób i w zakresie
okreÊlonym w art. 12, art. 13, art. 17—20
oraz art. 27—32 rozporzàdzenia 1287/2006.”,

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

„1a. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ oraz spó∏ka pro-
wadzàca rynek pozagie∏dowy zapewnia
sprawny i prawid∏owy rozrachunek oraz
rozliczanie transakcji zawartych na rynku
regulowanym prowadzonym przez t´ spó∏-
k´, przez zawarcie umowy z podmiotem
uprawnionym do dokonywania rozrachun-
ku oraz rozliczania transakcji.

1b. Podmiot uprawniony do dokonywania roz-
rachunku oraz rozliczania transakcji powi-
nien spe∏niaç nast´pujàce warunki:

1) wykorzystywaç rozwiàzania zapewniajà-
ce sprawne i prawid∏owe wykonywanie
powierzonych mu czynnoÊci, w tym
spe∏niaç warunki techniczne dokonywa-
nia odpowiednio rozrachunku lub rozli-
czeƒ transakcji;

2) zapewniaç wykonywanie powierzonych
mu czynnoÊci w sposób niezagra˝ajàcy
bezpieczeƒstwu obrotu i nienaruszajàcy
interesów uczestników tego obrotu.

1c. Warunki, o których mowa w ust. 1b pkt 1,
w zakresie spe∏niania warunków technicz-
nych, uwa˝a si´ za spe∏nione w przypadku
Krajowego Depozytu oraz w przypadku:

1) spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6,
oraz spó∏ki prowadzàcej izb´ rozrachun-
kowà — w zakresie powierzenia dokony-
wania rozrachunku transakcji;

2) spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3,
oraz spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczenio-
wà — w zakresie powierzenia dokonywa-
nia rozliczenia transakcji.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ oraz spó∏ka pro-
wadzàca rynek pozagie∏dowy upowszechnia
aktualne ceny kupna i ceny sprzeda˝y dla
akcji dopuszczonych do obrotu na danej
gie∏dzie lub na danym rynku pozagie∏do-
wym, ze wskazaniem ∏àcznego wolumenu
zleceƒ dla ka˝dego z poziomów cenowych
zgodnie z art. 17, art. 29, art. 30 i art. 32 roz-
porzàdzenia 1287/2006.”,

d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2f w brzmieniu:

„2a. Informacje, o których mowa w ust. 2, sà
upowszechniane niezw∏ocznie w ciàgu
normalnych godzin handlu w rozumieniu
art. 2 pkt 5 rozporzàdzenia 1287/2006.

2b. Komisja mo˝e zwolniç spó∏k´ prowadzàcà
gie∏d´ lub spó∏k´ prowadzàcà rynek poza-
gie∏dowy, na wniosek tej spó∏ki, z obowiàz-
ku upowszechniania informacji, o których
mowa w ust. 2, je˝eli jest to uzasadnione ze
wzgl´du na przyj´ty sposób organizowania
obrotu albo rodzaj lub wielkoÊç zleceƒ,
zgodnie z art. 18 rozporzàdzenia 1287/2006.
Komisja mo˝e równie˝ zwolniç spó∏k´ pro-
wadzàcà gie∏d´ lub spó∏k´ prowadzàcà ry-
nek pozagie∏dowy z obowiàzku upo-
wszechniania informacji, o których mowa
w ust. 2, w odniesieniu do zleceƒ na du˝à
skal´ w porównaniu ze standardowà wiel-
koÊcià rynkowà dla danych akcji w rozu-
mieniu art. 20 rozporzàdzenia 1287/2006.

2c. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ oraz spó∏ka pro-
wadzàca rynek pozagie∏dowy upowszech-
nia w odniesieniu do zawieranych na da-
nym rynku transakcji, których przedmiotem
sà akcje dopuszczone do obrotu na danej
gie∏dzie lub na danym rynku pozagie∏do-
wym, dane obejmujàce cen´, wielkoÊç oraz
czas zawarcia ka˝dej transakcji, zgodnie
z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporzà-
dzenia 1287/2006. Upowszechnienie infor-
macji nast´puje niezw∏ocznie po zawarciu
transakcji.
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2d. Komisja mo˝e udzieliç spó∏ce prowadzàcej
gie∏d´ lub spó∏ce prowadzàcej rynek poza-
gie∏dowy, na wniosek tej spó∏ki, zgody na
odroczone upowszechnianie informacji,
o których mowa w ust. 2c, je˝eli jest to uza-
sadnione ze wzgl´du na rodzaj lub, zgod-
nie z art. 28 rozporzàdzenia 1287/2006, ze
wzgl´du na wielkoÊç transakcji.

2e. Do wniosku o udzielenie zgody, o której
mowa w ust. 2d, spó∏ka prowadzàca gie∏d´
lub spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏do-
wy do∏àcza zasady, na jakich b´dzie doko-
nywane odroczone upowszechnianie infor-
macji, o których mowa w ust. 2c, po uzy-
skaniu zgody Komisji.

2f. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ oraz spó∏ka pro-
wadzàca rynek pozagie∏dowy po uzyskaniu
zgody, o której mowa w ust. 2d, jest obo-
wiàzana upowszechniç zasady, na jakich
b´dzie dokonywane odroczone upowszech-
nianie informacji, o których mowa
w ust. 2c.”,

e) uchyla si´ ust. 3;

18) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej:

1) papiery wartoÊciowe obj´te zatwier-
dzonym prospektem emisyjnym
mogà byç przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym wy∏àcznie po
ich dopuszczeniu do tego obrotu;

2) dokonywanie oferty publicznej i zby-
wanie papierów wartoÊciowych na
podstawie tej oferty, z wyjàtkiem
oferty publicznej, o której mowa
w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c—e
ustawy o ofercie publicznej, wyma-
ga poÊrednictwa firmy inwestycyj-
nej;

3) proponowanie w sposób, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ofer-
cie publicznej, nabycia instrumen-
tów pochodnych inkorporujàcych
uprawnienie do nabycia papierów
wartoÊciowych okreÊlonych w art. 3
pkt 1 lit. a, mo˝e byç dokonywane
wy∏àcznie na rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie ob-
rotu;

4) instrumenty pochodne inkorporujà-
ce uprawnienie do nabycia papie-
rów wartoÊciowych okreÊlonych
w art. 3 pkt 1 lit. a, mogà byç przed-
miotem proponowania nabycia
w sposób, o którym mowa w art. 3
ust. 1 ustawy o ofercie publicznej,
wy∏àcznie w przypadku gdy te pa-
piery wartoÊciowe sà dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym
lub do alternatywnego systemu ob-
rotu;

5) przedmiotem obrotu zorganizowa-
nego nie mogà byç papiery wartoÊ-
ciowe emitowane przez instytucje

wspólnego inwestowania typu
otwartego inne ni˝ fundusze wpisa-
ne do rejestru, o którym mowa
w art. 263 ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyj-
nych;

6) przedmiotem obrotu wy∏àcznie na
rynku regulowanym mogà byç pa-
piery wartoÊciowe emitowane przez
fundusze wpisane do rejestru, o któ-
rym mowa w art. 263 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych.

2. Transakcja, której przedmiotem jest na-
bycie lub zbycie nieb´dàcych papiera-
mi wartoÊciowymi instrumentów
finansowych dopuszczonych do obrotu
zorganizowanego, lub która prowadzi
do powstania takich instrumentów, nie
stanowi gry ani zak∏adu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, ani te˝ gry
losowej lub zak∏adu wzajemnego w ro-
zumieniu przepisów o grach losowych
i zak∏adach wzajemnych, nawet je˝eli
wed∏ug wyraênej lub dorozumianej
woli stron rzeczywiste spe∏nienie wza-
jemnych Êwiadczeƒ jest wy∏àczone,
a tylko jedna ze stron jest obowiàzana
zap∏aciç ró˝nic´ mi´dzy umówionà ce-
nà sprzeda˝y a cenà rynkowà w czasie
wykonania umowy.”;

19) w art. 20:

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

„4a. Spó∏ka prowadzàca rynek regulowany, na
wniosek emitenta, mo˝e zawiesiç obrót da-
nymi papierami wartoÊciowymi lub powià-
zanymi z nimi instrumentami pochodnymi
w celu zapewnienia inwestorom po-
wszechnego i równego dost´pu do infor-
macji.

4b. Spó∏ka prowadzàca rynek regulowany mo-
˝e podjàç decyzj´ o zawieszeniu lub wyklu-
czeniu papierów wartoÊciowych lub instru-
mentów finansowych nieb´dàcych papie-
rami wartoÊciowymi z obrotu w przypadku,
gdy instrumenty te przesta∏y spe∏niaç wa-
runki obowiàzujàce na tym rynku, pod wa-
runkiem, ˝e nie spowoduje to znaczàcego
naruszenia interesów inwestorów lub za-
gro˝enia prawid∏owego funkcjonowania
rynku. Spó∏ka prowadzàca rynek regulowa-
ny niezw∏ocznie informuje Komisj´ o pod-
j´ciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu
instrumentów finansowych z obrotu.

4c. Komisja, w przypadku otrzymania od orga-
nu nadzoru nad rynkiem regulowanym
w innym paƒstwie cz∏onkowskim informa-
cji o wystàpieniu przez ten organ z ˝àda-
niem wstrzymania, zawieszenia lub wyklu-
czenia z obrotu okreÊlonego instrumentu
finansowego, wyst´puje do spó∏ek prowa-
dzàcych rynek regulowany oraz podmio-
tów organizujàcych alternatywny system
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obrotu z ˝àdaniem odpowiednio wstrzyma-
nia, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu
tego instrumentu finansowego, o ile nie
spowoduje to znaczàcego naruszenia inte-
resów inwestorów ani nie zagrozi bezpie-
czeƒstwu obrotu.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Komisja podaje niezw∏ocznie do publicznej

wiadomoÊci informacj´ o wystàpieniu z ˝à-
daniem, o którym mowa w ust. 1—3, oraz
przekazuje jà organom nadzoru nad rynka-
mi regulowanymi w innych paƒstwach
cz∏onkowskich.

5b. Komisja niezw∏ocznie przekazuje informa-
cj´, o której mowa w ust. 4b, organom nad-
zoru nad rynkami regulowanymi w innych
paƒstwach cz∏onkowskich.”;

20) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki prowadzà-
cej gie∏d´ mo˝e byç wy∏àcznie prowadzenie
gie∏dy, organizowanie alternatywnego sys-
temu obrotu lub prowadzenie innej dzia∏al-
noÊci w zakresie organizowania obrotu in-
strumentami finansowymi oraz dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z tym obrotem, z zastrze˝eniem
ust. 3 i 3a.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´, po uprzednim
zawiadomieniu Komisji, mo˝e organizowaç
obrót towarami gie∏dowymi w rozumieniu
ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏-
dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z póên. zm.7)). Do spó∏ki prowa-
dzàcej gie∏d´, która organizuje obrót towa-
rami gie∏dowymi, oraz do tego obrotu sto-
suje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych dotyczàce gie∏dy towarowej,
z wy∏àczeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5—7,
art. 6—8, art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy.

3b. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 3a, spó∏ka prowadzàca gie∏d´ do∏à-
cza regulamin obrotu towarami gie∏dowy-
mi, do którego stosuje si´ art. 11 ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych. O ka˝dej zmianie regulaminu
obrotu towarami gie∏dowymi spó∏ka pro-
wadzàca gie∏d´ informuje Komisj´.

3c. Komisja mo˝e, w terminie 30 dni odpo-
wiednio od dnia otrzymania zawiadomie-
nia, o którym mowa w ust. 3a, albo od dnia
otrzymania informacji o zmianie regulami-
nu obrotu towarami gie∏dowymi, zg∏osiç
sprzeciw wobec rozpocz´cia organizowa-
nia przez spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´ obrotu
towarami gie∏dowymi albo jego kontynu-
owania, je˝eli mog∏oby to naruszyç bezpie-
czeƒstwo obrotu instrumentami finanso-
wymi lub obrotu towarami gie∏dowymi.”,

c) uchyla si´ ust. 4,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ ma wy∏àczne
prawo zamieszczania w firmie spó∏ki wyra-
zów „gie∏da instrumentów finansowych”
lub, w przypadku gdy organizuje obrót pa-
pierami wartoÊciowymi, wyrazów „gie∏da
papierów wartoÊciowych”.”,

e) uchyla si´ ust. 6,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kapita∏ w∏asny spó∏ki prowadzàcej gie∏d´
wynosi co najmniej 10 000 000 z∏.”;

21) w art. 22:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy:

1) spó∏ka prowadzàca gie∏d´ jest spó∏kà
publicznà;

2) przedmiotem obrotu na gie∏dzie prowa-
dzonej przez danà spó∏k´ nie sà papiery
wartoÊciowe.”,

b) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ niezw∏ocznie po
uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie gie∏-
dy jest obowiàzana podaç do publicznej
wiadomoÊci list´ akcjonariuszy spó∏ki ze
wskazaniem:

1) imienia, nazwiska oraz miejsca zamiesz-
kania

— w przypadku osób fizycznych,

2) nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby

— w przypadku osób prawnych i jedno-
stek nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej oraz

3) liczby posiadanych przez poszczególnych
akcjonariuszy akcji oraz wynikajàcego
z nich udzia∏u w ogólnej liczbie g∏osów
oraz w kapitale zak∏adowym spó∏ki pro-
wadzàcej gie∏d´.

5. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 4, doty-
czy akcjonariuszy posiadajàcych akcje
w liczbie uprawniajàcej do wykonywania co
najmniej 5 % ogólnej liczby g∏osów lub sta-
nowiàcej co najmniej 5 % kapita∏u zak∏ado-
wego spó∏ki prowadzàcej gie∏d´.

6. W przypadku zmiany danych zawartych na
liÊcie, o której mowa w ust. 4, spó∏ka prowa-
dzàca gie∏d´ niezw∏ocznie podaje treÊç tych
zmian do publicznej wiadomoÊci.”;

22) uchyla si´ art. 23;

23) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar
bezpoÊredniego lub poÊredniego nabycia
lub obj´cia akcji spó∏ki prowadzàcej gie∏d´
w liczbie:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.
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1) stanowiàcej co najmniej 5 % ogólnej licz-
by g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego lub

2) powodujàcej osiàgni´cie lub przekrocze-
nie 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %
lub 50 % ogólnej liczby g∏osów lub kapi-
ta∏u zak∏adowego

— przy czym posiadanie akcji spó∏ki prowa-
dzàcej gie∏d´ przez podmioty pozostajàce
w tej samej grupie kapita∏owej uwa˝a si´ za
ich posiadanie przez jeden podmiot.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisji przys∏uguje prawo zg∏oszenia sprze-
ciwu wobec planowanego bezpoÊredniego
lub poÊredniego nabycia lub obj´cia akcji
spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ w liczbie nabycia
w terminie 3 miesi´cy od dnia dokonania za-
wiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku gdy podmiot zamierzajàcy na-
byç lub objàç akcje spó∏ki prowadzàcej gie∏-
d´ móg∏by wywieraç niekorzystny wp∏yw na
prawid∏owe i stabilne zarzàdzanie gie∏dà.
W przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu Komi-
sja mo˝e wyznaczyç termin, w ciàgu którego
nabycie lub obj´cie akcji spó∏ki prowadzàcej
gie∏d´ mo˝e zostaç dokonane.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nabycie lub obj´cie akcji na warunkach
wskazanych w zawiadomieniu mo˝e nastà-
piç:
1) po up∏ywie terminu, o którym mowa

w ust. 3 — w przypadku niezg∏oszenia
sprzeciwu przez Komisj´ albo

2) w terminie wyznaczonym przez Komisj´
— w przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu
przez Komisj´ i wyznaczenia terminu,
w ciàgu którego nabycie lub obj´cie ak-
cji spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ mo˝e zo-
staç dokonane.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonywanie prawa g∏osu z akcji spó∏ki

prowadzàcej gie∏d´ nabytych lub obj´tych
bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu
zawiadomienia lecz przed up∏ywem termi-
nu, o którym mowa w ust. 3, pomimo zg∏o-
szenia przez Komisj´ sprzeciwu lub z naru-
szeniem wyznaczonego przez Komisj´ ter-
minu, w którym nabycie lub obj´cie akcji
mo˝e zostaç dokonane, jest bezskuteczne.”;

24) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu uzyskania zezwolenia spó∏ka sk∏ada za

poÊrednictwem Komisji wniosek zawierajàcy:
1) firm´ oraz siedzib´ spó∏ki;
2) dane osobowe cz∏onków zarzàdu i rady nad-

zorczej spó∏ki prowadzàcej gie∏d´, zwanych
dalej odpowiednio „zarzàdem gie∏dy” i „ra-
dà gie∏dy”, oraz innych osób, które odpo-
wiadajà za rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gie∏dy
lub b´dà nià kierowaç;

3) przewidywanà wysokoÊç Êrodków w∏asnych
i kredytów, przeznaczonà na uruchomienie
gie∏dy, oraz okreÊlenie sposobu finansowa-
nia dzia∏alnoÊci;

4) dane o wysokoÊci i strukturze kapita∏u w∏as-
nego oraz êród∏ach jego pochodzenia;

5) wskazanie podmiotu lub podmiotów, które
b´dà dokonywaç, na podstawie umowy ze
spó∏kà, rozliczenia oraz rozrachunku trans-
akcji zawieranych na gie∏dzie prowadzonej
przez spó∏k´ oraz zasad, na jakich ma byç
dokonywany rozrachunek oraz rozliczenie
transakcji przez ten podmiot lub podmioty;

6) dane o przewidywanej lokalizacji gie∏dy oraz
Êrodkach technicznych umo˝liwiajàcych
funkcjonowanie gie∏dy, w szczególnoÊci za-
pewniajàcych sta∏à ∏àcznoÊç z podmiotami,
o których mowa w pkt 5;

7) zobowiàzanie co najmniej 6 firm inwestycyj-
nych do prowadzenia dzia∏alnoÊci na danej
gie∏dzie;

8) list´ akcjonariuszy spó∏ki posiadajàcych ak-
cje uprawniajàce do wykonywania co naj-
mniej 5 % ogólnej liczby g∏osów lub stano-
wiàcych co najmniej 5 % kapita∏u zak∏ado-
wego spó∏ki ze wskazaniem posiadanych
przez nich udzia∏ów w ogólnej liczbie g∏o-
sów oraz w kapitale zak∏adowym spó∏ki.”;

25) po art. 25 dodaje si´ art. 25a i 25b w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. W sk∏ad zarzàdu gie∏dy powinny
wchodziç osoby posiadajàce wy-
kszta∏cenie wy˝sze, co najmniej trzy-
letni sta˝ pracy w instytucjach rynku
finansowego oraz nieposzlakowanà
opini´ w zwiàzku ze sprawowanymi
funkcjami.

2. W przypadku gdy spó∏ka prowadzàca
gie∏d´ organizuje alternatywny sys-
tem obrotu, warunki, o których mo-
wa w ust. 1, powinny spe∏niaç osoby
kierujàce tà dzia∏alnoÊcià.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy organizowaniem alterna-
tywnego systemu obrotu kierujà
cz∏onkowie zarzàdu gie∏dy.

Art. 25b. 1. Zezwolenie na prowadzenie gie∏dy
uprawnia spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´
do instalowania na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego systemów
informatycznych i urzàdzeƒ technicz-
nych, umo˝liwiajàcych dost´p do
gie∏dy podmiotom prowadzàcym
dzia∏alnoÊç na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego.

2. Spó∏ka prowadzàca gie∏d´ jest obo-
wiàzana zawiadomiç Komisj´ o za-
miarze podj´cia czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1.

3. Komisja przekazuje informacj´, o któ-
rej mowa w ust. 2, w terminie miesià-
ca w∏aÊciwemu organowi nadzoru in-
nego paƒstwa cz∏onkowskiego, na te-
rytorium którego czynnoÊci okreÊlo-
ne w ust. 1 majà byç podj´te.”;
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26) w art. 27:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2—6 w brzmieniu:

„2. Zamiar zawarcia przez spó∏k´ prowadzàcà
gie∏d´ umowy skutkujàcej zmianà podmiotu
dokonujàcego rozrachunku lub rozliczania
transakcji wymaga zawiadomienia Komisji.

3. Podmiot uprawniony do zawierania transak-
cji na rynku gie∏dowym mo˝e powierzyç do-
konywanie rozrachunku zawieranych przez
niego transakcji podmiotowi innemu ni˝ ten,
który na podstawie umowy ze spó∏kà pro-
wadzàcà gie∏d´ dokonuje rozrachunku
transakcji zawieranych na tym rynku. Za-
miar powierzenia dokonywania rozrachunku
wymaga zawiadomienia Komisji.

4. Komisja w terminie 3 miesi´cy od dnia
otrzymania zawiadomienia, zg∏asza sprze-
ciw wobec planowanego zawarcia umowy
skutkujàcej zmianà podmiotu dokonujàcego
rozrachunku lub rozliczania transakcji lub
wobec planowanego powierzenia dokony-
wania rozrachunku transakcji podmiotowi
innemu ni˝ ten, który na podstawie umowy
ze spó∏kà prowadzàcà gie∏d´ dokonuje roz-
rachunku transakcji zawieranych na rynku
gie∏dowym, w przypadku gdy podmiot,
z którym ma zostaç zawarta umowa, albo
podmiot wskazany zgodnie z ust. 3 nie spe∏-
nia warunków, o których mowa w art. 18
ust. 1b.

5. W przypadku gdy podmiot dokonujàcy roz-
rachunku lub rozliczania transakcji nie spe∏-
nia warunków, o których mowa w art. 18
ust. 1b, Komisja mo˝e, w drodze decyzji, na-
kazaç spó∏ce prowadzàcej gie∏d´ rozwiàza-
nie umowy zawartej z tym podmiotem. Ko-
misja mo˝e wyznaczyç termin, w ciàgu któ-
rego rozwiàzanie umowy powinno zostaç
dokonane.

6. W przypadku gdy podmiot, któremu pod-
miot uprawniony do zawierania transakcji
na rynku gie∏dowym powierzy∏ dokonywa-
nie rozrachunku transakcji, nie spe∏nia wa-
runków, o których mowa w art. 18 ust. 1b,
Komisja mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç
zmian´ podmiotu dokonujàcego rozrachun-
ku transakcji. Komisja mo˝e wyznaczyç ter-
min, w ciàgu którego zmiana podmiotu po-
winna zostaç dokonana.”;

27) w art. 28 w ust. 2:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) obowiàzki informacyjne emitentów papie-
rów wartoÊciowych dopuszczonych do ob-
rotu wy∏àcznie na rynku gie∏dowym nieb´-
dàcym rynkiem oficjalnych notowaƒ gie∏-
dowych, a tak˝e warunki uznania informa-
cji za równowa˝ne informacjom bie˝àcym
i okresowym, w przypadku emitentów
z siedzibà w paƒstwie nieb´dàcym paƒ-
stwem cz∏onkowskim, dla których Rzeczpo-
spolita Polska jest paƒstwem macierzy-

stym w rozumieniu art. 55a ustawy o ofer-
cie publicznej — w zakresie okreÊlonym
w art. 61 tej ustawy;”,

b) dodaje si´ pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) zasady kwalifikowania papierów wartoÊ-
ciowych jako przedmiotu transakcji, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 5a, oraz pozyski-
wania i przetwarzania informacji o tych
transakcjach;

17) warunki i tryb zawierania oraz zasady mo-
nitorowania i limitowania transakcji, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 5a.”;

28) w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Stronami transakcji zawieranych na rynku gie∏-
dowym mogà byç wy∏àcznie:

1) firmy inwestycyjne;

2) zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowa-
dzàce dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Krajowy Depozyt albo spó∏ka, której Krajo-
wy Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynno-
Êci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 — w przypadku,
o którym mowa w art. 59 ust. 3;

4) spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczeniowà —
w przypadku, o którym mowa w art. 68c
ust. 3.

2. Stronami transakcji zawieranych na rynku gie∏-
dowym mogà byç równie˝, na warunkach
okreÊlonych w regulaminie gie∏dy, inne pod-
mioty nabywajàce i zbywajàce instrumenty
finansowe we w∏asnym imieniu i na w∏asny ra-
chunek:

1) b´dàce uczestnikami Krajowego Depozytu
lub spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2,
lub spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczeniowà
i izb´ rozrachunkowà, o której mowa
w art. 68a;

2) nieb´dàce uczestnikami podmiotu, o którym
mowa w pkt 1, pod warunkiem wskazania
podmiotu b´dàcego uczestnikiem podmio-
tu, o którym mowa w pkt 1, który zobowià-
za∏ si´ do wype∏niania obowiàzków w zwiàz-
ku z rozliczaniem zawartych transakcji.”;

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

„5. Obligacje zamienne, obligacje z prawem
pierwszeƒstwa lub warranty subskrypcyjne
mogà byç dopuszczone do obrotu na rynku
oficjalnych notowaƒ, pod warunkiem, ˝e akcje
emitowane w celu realizacji uprawnieƒ wyni-
kajàcych z tych papierów wartoÊciowych sà
jednoczeÊnie obj´te wnioskiem o dopuszcze-
nie do obrotu na tym rynku albo sà ju˝ noto-
wane na tym samym lub na innym rynku ofi-
cjalnych notowaƒ lub na rynku regulowanym
w innym paƒstwie cz∏onkowskim.”;
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30) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki prowadzà-
cej rynek pozagie∏dowy mo˝e byç wy∏àcznie
organizowanie rynku pozagie∏dowego, or-
ganizowanie alternatywnego systemu obro-
tu lub prowadzenie innej dzia∏alnoÊci w za-
kresie organizowania obrotu instrumentami
finansowymi oraz dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z tym obrotem, z zastrze˝eniem ust. 3 i 3a.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. Spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy,
po uprzednim zawiadomieniu Komisji, mo-
˝e organizowaç obrót towarami gie∏dowy-
mi w rozumieniu ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych.
Do spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏do-
wy, która organizuje obrót towarami gie∏-
dowymi, oraz do tego obrotu stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towaro-
wych dotyczàce gie∏dy towarowej, z wy∏à-
czeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5—7, art. 6—8,
art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy.

3b. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 3a, spó∏ka prowadzàca rynek poza-
gie∏dowy do∏àcza regulamin obrotu towa-
rami gie∏dowymi, do którego stosuje si´
art. 11 ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych. O ka˝dej
zmianie regulaminu obrotu towarami gie∏-
dowymi spó∏ka prowadzàca rynek poza-
gie∏dowy informuje Komisj´.

3c. Komisja mo˝e, w terminie 30 dni odpo-
wiednio od dnia otrzymania zawiadomie-
nia, o którym mowa w ust. 3a, albo od dnia
otrzymania informacji o zmianie regulami-
nu obrotu towarami gie∏dowymi, zg∏osiç
sprzeciw wobec rozpocz´cia organizowa-
nia przez spó∏k´ prowadzàcà rynek poza-
gie∏dowy obrotu towarami gie∏dowymi
albo jego kontynuowania, je˝eli mog∏oby
to naruszyç bezpieczeƒstwo obrotu instru-
mentami finansowymi lub obrotu towara-
mi gie∏dowymi.”,

c) uchyla si´ ust. 4 i 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kapita∏ w∏asny spó∏ki prowadzàcej rynek po-
zagie∏dowy wynosi co najmniej 5 000 000 z∏.”;

31) w art. 34:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy:

1) spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy
jest spó∏kà publicznà;

2) przedmiotem obrotu na rynku pozagie∏-
dowym prowadzonym przez danà spó∏k´
nie sà papiery wartoÊciowe.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Spó∏ka prowadzàca rynek pozagie∏dowy
niezw∏ocznie po uzyskaniu zezwolenia na
prowadzenie rynku pozagie∏dowego jest
obowiàzana podaç do publicznej wiadomoÊ-
ci list´ akcjonariuszy spó∏ki ze wskazaniem:

1) imienia, nazwiska oraz miejsca zamiesz-
kania

— w przypadku osób fizycznych,

2) nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby

— w przypadku osób prawnych i jedno-
stek nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej oraz

3) liczby posiadanych przez poszczególnych
akcjonariuszy akcji oraz wynikajàcego
z nich udzia∏u w ogólnej liczbie g∏osów
oraz w kapitale zak∏adowym spó∏ki pro-
wadzàcej rynek pozagie∏dowy

— przy czym obowiàzek ten dotyczy akcjo-
nariuszy posiadajàcych akcje w liczbie
uprawniajàcej do wykonywania co najmniej
5 % ogólnej liczby g∏osów lub stanowiàcej
co najmniej 5 % kapita∏u zak∏adowego
spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy.

5. W przypadku zmiany danych zawartych na
liÊcie, o której mowa w ust. 4, spó∏ka prowa-
dzàca rynek pozagie∏dowy niezw∏ocznie po-
daje treÊç tych zmian do publicznej wiado-
moÊci.”;

32) uchyla si´ art. 35;

33) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy
oraz do wykonywania nadzoru nad takà spó∏kà
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 24,
art. 25a i 25b, art. 27—30 i art. 32 ust. 1—4.”;

34) w art. 40:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Podmioty nadzorowane, o których mowa
w art. 5 pkt 1 i 2 oraz pkt 12 i 13 ustawy
o nadzorze, sà zobowiàzane do niezw∏oczne-
go przekazania Komisji — je˝eli jest w∏aÊciwa
ze wzgl´du na udzielone temu podmiotowi
zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci pod-
legajàcej nadzorowi, siedzib´ podmiotu lub
siedzib´ jego oddzia∏u — informacji o ka˝-
dym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji,
zawierajàcej, z zastrze˝eniem ust. 2:”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) inne informacje, które w ocenie podmio-
tu nadzorowanego, o którym mowa
w art. 5 pkt 1, 2, 12 lub 13 ustawy o nad-
zorze, mogà mieç istotne znaczenie dla
weryfikacji podejrzenia;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, spo-
czywa równie˝ na:



Dziennik Ustaw Nr 165 — 12531 — Poz. 1316 

1) innych, nieb´dàcych podmiotami nadzo-
rowanymi, bankach krajowych i oddzia-
∏ach instytucji kredytowych, w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, wykonujàcych
czynnoÊci, o których mowa w art. 69
ust. 2 pkt 1—7;

2) podmiotach, o których mowa w art. 70
ust. 1 pkt 2, 3 i 10.”;

35) tytu∏ dzia∏u III otrzymuje brzmienie:

„System depozytowo-rozliczeniowy”;

36) po art. 45, w dziale III, dodaje si´ art. 45a—45f
w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Na zasadach okreÊlonych w niniej-
szym dziale, z zastrze˝eniem art. 18
ust. 1a i 1b, jest prowadzony depozyt
papierów wartoÊciowych i rejestracja
instrumentów finansowych nieb´dà-
cych papierami wartoÊciowymi, rozli-
czanie i rozrachunek transakcji majà-
cych za przedmiot instrumenty finan-
sowe oraz wykonywanie innych czyn-
noÊci zwiàzanych z systemem depo-
zytowo-rozliczeniowym.

2. Ilekroç w niniejszym dziale jest mowa
o uczestniku rozumie si´ przez to
podmiot b´dàcy uczestnikiem odpo-
wiednio Krajowego Depozytu, spó∏ki,
której Krajowy Depozyt przekaza∏ wy-
konywanie czynnoÊci z zakresu za-
daƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1—6 lub ust. 2, izby rozliczeniowej
lub izby rozrachunkowej.

Art. 45b. 1. Rozliczeniem transakcji majàcych za
przedmiot instrumenty finansowe
jest ustalenie wysokoÊci Êwiadczeƒ
pieni´˝nych i niepieni´˝nych wynika-
jàcych z zawartych transakcji, do
spe∏nienia których sà zobowiàzani
uczestnicy b´dàcy stronami tych
transakcji lub inni uczestnicy, którzy
zobowiàzali si´ do wype∏niania obo-
wiàzków w zwiàzku z takimi rozlicze-
niami (strony rozliczenia).

2. Rozrachunkiem transakcji majàcych
za przedmiot instrumenty finansowe
jest obcià˝enie lub uznanie konta de-
pozytowego lub rachunku papierów
wartoÊciowych prowadzonego przez
Krajowy Depozyt, spó∏k´, której Kra-
jowy Depozyt przekaza∏ wykonywa-
nie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 albo
przez izb´ rozrachunkowà, odpowied-
nio w zwiàzku z transakcjà zbycia lub
nabycia instrumentów finansowych,
a tak˝e, odpowiednio do ustalonych
w trakcie rozliczenia kwot Êwiadczeƒ,
uznanie lub obcià˝enie rachunku ban-
kowego lub rachunku pieni´˝nego
wskazanego przez uczestnika b´dàce-
go stronà rozliczenia.

Art. 45c. Rozliczanie i rozrachunek transakcji oraz
rejestracja w zakresie papierów wartoÊ-
ciowych:

1) emitowanych przez Skarb Paƒstwa
lub Narodowy Bank Polski,

2) opiewajàcych na zbywalne prawa
majàtkowe wynikajàce z papierów
wartoÊciowych emitowanych przez
Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank
Polski

— mogà byç dokonane w odr´bnym
systemie prowadzonym przez Narodo-
wy Bank Polski.

Art. 45d. Je˝eli sposób rozliczenia transakcji po-
lega na spe∏nieniu przez stron´ transak-
cji albo stron´ rozliczenia Êwiadczenia
w wysokoÊci stanowiàcej nadwy˝k´ po-
nad wartoÊç nale˝nego jej Êwiadczenia
pieni´˝nego lub niepieni´˝nego, obo-
wiàzek spe∏nienia przez uczestnika
Êwiadczenia w tej wysokoÊci powstaje
z chwilà zawarcia transakcji. Nie wy∏à-
cza to mo˝liwoÊci ustalenia innej wyso-
koÊci Êwiadczenia w przypadkach okreÊ-
lonych w art. 45f.

Art. 45e. 1. Wszcz´cie post´powania upad∏oÊcio-
wego, naprawczego, egzekucyjnego
lub otwarcie likwidacji, a tak˝e podj´-
cie innych Êrodków prawnych wzgl´-
dem uczestnika lub innego podmiotu
dzia∏ajàcego bezpoÊrednio na rynku
regulowanym, skutkujàcych zawie-
szeniem lub zaprzestaniem dokony-
wania przez niego sp∏aty zad∏u˝eƒ
albo ograniczajàcych jego zdolnoÊç
w zakresie swobodnego rozporzàdza-
nia mieniem, w tym zawieszenie dzia-
∏alnoÊci banku w trybie okreÊlonym
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, nie wywo-
∏uje skutków prawnych wobec Êrod-
ków znajdujàcych si´ na koncie depo-
zytowym, rachunku papierów wartoÊ-
ciowych, rachunku pieni´˝nym lub
rachunku bankowym tego uczestnika
lub innego podmiotu dzia∏ajàcego na
rynku regulowanym s∏u˝àcym do re-
alizacji rozliczeƒ transakcji w zakresie,
w jakim Êrodki te sà potrzebne do
przeprowadzenia rozrachunku trans-
akcji w Krajowym Depozycie, spó∏ce,
której Krajowy Depozyt przekaza∏ wy-
konywanie czynnoÊci z zakresu za-
daƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 6, lub w izbie rozrachunkowej,
chocia˝by post´powanie zosta∏o
wszcz´te, likwidacja otwarta lub inny
Êrodek prawny zosta∏ podj´ty przed
przeprowadzeniem jej rozrachunku.

2. Ârodki prawne, o których mowa
w ust. 1, nie wywo∏ujà skutków praw-
nych wobec przedmiotu zabezpiecze-
nia ustanowionego przez uczestnika
lub przez inny podmiot bezpoÊrednio
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dzia∏ajàcy na rynku regulowanym na
rzecz innego uczestnika lub na rzecz
Krajowego Depozytu, spó∏ki, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykony-
wanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2, lub
izby rozliczeniowej, w ramach syste-
mu zabezpieczania p∏ynnoÊci rozlicza-
nia transakcji, na zasadach okreÊlo-
nych w regulaminie Krajowego Depo-
zytu, spó∏ki, której Krajowy Depozyt
przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2, lub izby rozliczeniowej.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e w przy-
padku, gdy system rejestracji papie-
rów wartoÊciowych jest prowadzony
przez Narodowy Bank Polski.

Art. 45f. 1. W przypadku braku Êrodków na kon-
cie depozytowym, rachunku banko-
wym wskazanym przez stron´ rozli-
czenia, rachunku papierów wartoÊcio-
wych lub rachunku pieni´˝nym
uczestnika b´dàcego stronà transakcji
albo stronà rozliczenia potrzebnych
do przeprowadzenia rozrachunku
transakcji, Krajowy Depozyt, spó∏ka,
której Krajowy Depozyt przekaza∏ wy-
konywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6,
lub izba rozrachunkowa, okreÊla
transakcje, których rozrachunek ulega
zawieszeniu.

2. System gwarantowania, o którym
mowa w art. 59 ust. 2, lub system za-
bezpieczania, o którym mowa
w art. 68c ust. 2, mo˝e przewidywaç
niespe∏nienie Êwiadczeƒ na rzecz
uczestnika, który spowodowa∏ zawie-
szenie rozrachunku transakcji.”;

37) w art. 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„38). Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mo-
gà byç: spó∏ki prowadzàce gie∏d´, spó∏ki
prowadzàce rynek pozagie∏dowy, firmy in-
westycyjne, banki, Skarb Paƒstwa,
Narodowy Bank Polski, mi´dzynarodowe
instytucje finansowe, których cz∏onkiem jest
Rzeczpospolita Polska, a tak˝e osoby praw-
ne lub inne jednostki organizacyjne, które
prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie rejestro-
wania papierów wartoÊciowych, rozliczania
lub rozrachunku transakcji zawieranych
w obrocie papierami wartoÊciowymi lub or-
ganizowania rynku regulowanego, posiada-
jàce siedzib´ na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego lub paƒstwa nale˝àcego do
OECD i podlegajàce nadzorowi w∏aÊciwego
organu nadzoru tego paƒstwa.”,

b) uchyla si´ ust. 4,

c) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowa-
rzyszeƒ lub organizacji zrzeszajàcych emi-
tentów zdematerializowanych papierów
wartoÊciowych;

2) 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowa-
rzyszeƒ lub organizacji zrzeszajàcych banki
powiernicze;”;

38) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. 1. Akcjonariusz Krajowego Depozytu
jest uprawniony do wykonywania nie
wi´cej ni˝ 40 % ogólnej liczby g∏o-
sów.

2. Akcjonariusze Krajowego Depozytu
pozostajàcy w tej samej grupie kapi-
ta∏owej sà uprawnieni do wykonywa-
nia ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 40 % ogól-
nej liczby g∏osów.”;

39) w art. 47:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nabycie lub obj´cie akcji na warunkach
wskazanych w zawiadomieniu mo˝e nastà-
piç:

1) po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 3 — w przypadku niezg∏oszenia
sprzeciwu przez Komisj´ albo

2) w terminie wyznaczonym przez Komisj´
— w przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu
przez Komisj´ i wyznaczenia terminu,
w ciàgu którego nabycie akcji Krajowe-
go Depozytu mo˝e zostaç dokonane.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonywanie prawa g∏osu z akcji Krajowe-
go Depozytu nabytych lub obj´tych bez za-
wiadomienia Komisji, po dokonaniu zawia-
domienia lecz przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w ust. 3, pomimo zg∏osze-
nia przez Komisj´ sprzeciwu lub z narusze-
niem wyznaczonego przez Komisj´ terminu,
w którym nabycie lub obj´cie akcji mo˝e zo-
staç dokonane, jest bezskuteczne.”;

40) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Do zadaƒ Krajowego Depozytu nale˝y:

1) prowadzenie depozytu papierów
wartoÊciowych;

2) wykonywanie czynnoÊci w zakresie
prowadzenia systemu rejestracji in-
strumentów finansowych nieb´dà-
cych papierami wartoÊciowymi, któ-
re zosta∏y dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym lub wpro-
wadzone do alternatywnego syste-
mu obrotu;

3) nadzorowanie zgodnoÊci wielkoÊci
emisji z liczbà papierów wartoÊcio-
wych, zarejestrowanych w depozy-
cie papierów wartoÊciowych, znaj-
dujàcych si´ w obrocie;

———————
8) W brzmieniu ustalonym w wyniku uwzgl´dnienia wyroku

Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn.
akt Kp 4/08 (M. P. Nr 46, poz. 683).
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4) obs∏uga realizacji zobowiàzaƒ emi-
tentów wobec uprawnionych z pa-
pierów wartoÊciowych zarejestro-
wanych w depozycie papierów war-
toÊciowych;

5) wykonywanie czynnoÊci zwiàza-
nych z wycofywaniem papierów
wartoÊciowych z depozytu papie-
rów wartoÊciowych;

6) dokonywanie rozrachunku w instru-
mentach finansowych i Êrodkach
pieni´˝nych w zwiàzku z transakcja-
mi zawieranymi na rynku regulowa-
nym oraz transakcjami zawieranymi
w alternatywnym systemie obrotu
w zakresie instrumentów finanso-
wych zarejestrowanych w Krajo-
wym Depozycie;

7) zapewnienie prawid∏owego funkcjo-
nowania obowiàzkowego systemu
rekompensat, o którym mowa
w art. 133 ust. 1.

2. Do zadaƒ Krajowego Depozytu mo˝e
nale˝eç równie˝:

1) rozliczanie transakcji zawieranych
na rynku regulowanym;

2) rozliczanie transakcji zawieranych
w alternatywnym systemie obrotu
w zakresie zdematerializowanych
papierów wartoÊciowych;

3) prowadzenie systemu zabezpiecza-
nia p∏ynnoÊci rozliczeƒ, w tym sys-
temu gwarantowania rozliczeƒ
transakcji zawartych na rynku regu-
lowanym.

3. Krajowy Depozyt mo˝e równie˝:

1) rejestrowaç inne instrumenty finan-
sowe ni˝ okreÊlone w ust. 1;

2) dokonywaç rozliczenia i rozrachun-
ku transakcji innych ni˝ zawierane
w obrocie zorganizowanym;

3) prowadziç system zabezpieczania
p∏ynnoÊci rozliczeƒ transakcji, o któ-
rych mowa w pkt 2.

4. Krajowy Depozyt mo˝e obs∏ugiwaç
obrót papierami wartoÊciowymi inny-
mi ni˝ zdematerializowane. Do obs∏ugi
tej stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce prowadzenia depozytu pa-
pierów wartoÊciowych, chyba ˝e usta-
wa stanowi inaczej.

5. Krajowy Depozyt mo˝e prowadziç ra-
chunki pieni´˝ne, dokonywaç rozliczeƒ
pieni´˝nych, udzielaç po˝yczek oraz
uczestniczyç w rozrachunkach dokony-
wanych przez Narodowy Bank Polski
na zasadach stosowanych w przypad-
ku rozrachunków mi´dzybankowych,
w zakresie niezb´dnym do realizacji
zadaƒ okreÊlonych w ust. 1—3.

6. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏asne-
go Krajowego Depozytu wynosi:

1) 20 000 000 z∏ — w przypadku gdy
pe∏ni on wy∏àcznie funkcje, o któ-
rych mowa w ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1;

2) 30 000 000 z∏ — w przypadku gdy
pe∏ni on tak˝e co najmniej jednà
z funkcji, o których mowa w ust. 2
oraz ust. 3 pkt 2 i 3.

7. Zadania, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6 oraz w ust. 2, mogà byç wyko-
nywane tak˝e przez spó∏k´ akcyjnà b´-
dàcà podmiotem zale˝nym od Krajo-
wego Depozytu, której Krajowy Depo-
zyt przekaza∏ w drodze pisemnej umo-
wy wykonywanie czynnoÊci z zakresu
tych zadaƒ. Krajowy Depozyt nie-
zw∏ocznie informuje Komisj´ o zawar-
ciu takiej umowy, wskazujàc podmiot,
któremu jest przekazywane wykony-
wanie czynnoÊci oraz zakres tych czyn-
noÊci, jak równie˝ niezw∏ocznie infor-
muje Komisj´ o zmianie lub rozwiàza-
niu takiej umowy.

8. Przekazanie przez Krajowy Depozyt
wykonywania czynnoÊci z zakresu za-
daƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
musi obejmowaç równie˝ przekazanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w ust. 2 pkt 3.

9. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏asne-
go spó∏ki, o której mowa w ust. 7, wy-
nosi:

1) 20 000 000 z∏ — w przypadku gdy
wykonuje ona wy∏àcznie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—6;

2) 10 000 000 z∏ — w przypadku gdy
wykonuje ona wy∏àcznie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa
w ust. 2;

3) 30 000 000 z∏ — w przypadku gdy
wykonuje ona czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6 i ust. 2.

10. Spó∏ka, której Krajowy Depozyt prze-
kaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakre-
su zadaƒ, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1—6 — mo˝e równie˝ re-
jestrowaç inne instrumenty finanso-
we ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 1 oraz
dokonywaç rozrachunku transakcji
zawieranych poza obrotem zorgani-
zowanym;

2) ust. 2 — mo˝e równie˝ rozliczaç
transakcje zawierane poza obrotem
zorganizowanym oraz prowadziç
system zabezpieczania p∏ynnoÊci
rozliczeƒ takich transakcji.
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11. Prawa i obowiàzki Krajowego Depozy-
tu wynikajàce z umów, których przed-
miotem jest rejestracja papierów war-
toÊciowych lub innych instrumentów
finansowych w depozycie papierów
wartoÊciowych, zawartych z emitenta-
mi lub wystawcami, przejmuje spó∏ka,
której Krajowy Depozyt przekaza∏ wy-
konywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—6, któ-
ra staje si´ stronà tych umów w miej-
sce Krajowego Depozytu.

12. Prawa i obowiàzki Krajowego Depozy-
tu wynikajàce z umów o uczestnictwo,
o których mowa w art. 52 ust. 1:

1) w zakresie dotyczàcym rozliczeƒ
transakcji i organizowania systemu
zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczeƒ
— przejmuje spó∏ka, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2, która w tym za-
kresie staje si´ stronà tych umów
w miejsce Krajowego Depozytu
oraz podmiotem tworzàcym i pro-
wadzàcym fundusz rozliczeniowy,
o którym mowa w art. 65 i 68;

2) w zakresie dotyczàcym prowadze-
nia kont depozytowych i rachunków
papierów wartoÊciowych dla
uczestników — przejmuje spó∏ka,
której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1—6, która w tym zakresie staje
si´ stronà tych umów w miejsce
Krajowego Depozytu.

13. W przypadku zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynnoÊ-
ci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—6, papiery wartoÊciowe
i inne instrumenty finansowe sà prze-
noszone z kont depozytowych i ra-
chunków papierów wartoÊciowych
prowadzonych przez Krajowy Depozyt
na konta i rachunki prowadzone przez
spó∏k´, której zosta∏o przekazane wy-
konywanie tych czynnoÊci.

14. W przypadku zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynnoÊ-
ci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w ust. 2, Krajowy Depozyt stawia do
dyspozycji spó∏ce, której zosta∏o prze-
kazane wykonywanie tych czynnoÊci,
aktywa wchodzàce w sk∏ad funduszu
rozliczeniowego, o którym mowa
w art. 65, oraz w sk∏ad funduszu, o któ-
rym mowa w art. 68 — w przypadku je-
go utworzenia przez Krajowy Depozyt.

15. Rada nadzorcza spó∏ki, której zosta∏o
przekazane wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa

w ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2, na wniosek
zarzàdu tej spó∏ki, uchwala regulamin
wykonywanych czynnoÊci, do które-
go stosuje si´ odpowiednio art. 50
ust. 4—6.

16. Regulamin, o którym mowa w ust. 15,
oraz jego zmiany sà zatwierdzane
przez Komisj´. Zatwierdzenie regula-
minu i jego zmian, w zakresie wskaza-
nym w art. 50 ust. 4 pkt 1, 4, 5, 11, 12
i 14 nast´puje po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskie-
go. Przepis art. 50 ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.”;

41) uchyla si´ art. 49;

42) w art. 50:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Regulamin Krajowego Depozytu i jego zmia-
ny sà zatwierdzane przez Komisj´. Zatwier-
dzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie
wskazanym w ust. 4 pkt 1, 4, 5, 11, 12 i 14
nast´puje po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego.”,

b) w ust. 4:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W zakresie czynnoÊci wykonywanych przez
Krajowy Depozyt, regulamin okreÊla w szcze-
gólnoÊci:”,

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

„4a) sposób i tryb rozliczania transakcji,
o których mowa w art. 7 ust. 5 i 5a,
szczególne obowiàzki uczestników po-
noszàcych odpowiedzialnoÊç za wyko-
nywanie obowiàzków wynikajàcych
z rozliczeƒ tych transakcji oraz Êrodki
dyscyplinujàce, które mogà byç podej-
mowane wobec takich uczestników;”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) sposób naliczania i wysokoÊç op∏at,
o których mowa w art. 63, z zastrze˝e-
niem ust. 4a;”,

— dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) moment wprowadzenia zlecenia rozra-
chunku do systemu rozrachunku oraz
moment, od którego zlecenie rozra-
chunku nie mo˝e zostaç odwo∏ane przez
uczestnika lub osob´ trzecià.”,

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

„4a. Regulamin Krajowego Depozytu mo˝e sta-
nowiç, ˝e wysokoÊç op∏at pobieranych
przez Krajowy Depozyt za czynnoÊci, któ-
rych przedmiotem sà papiery wartoÊciowe
rejestrowane w depozycie papierów war-
toÊciowych za poÊrednictwem podmiotu
wykonujàcego poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zadania w zakresie central-
nej rejestracji papierów wartoÊciowych lub
rozliczania transakcji zawieranych w obro-
cie papierami wartoÊciowymi albo upraw-
nionego do prowadzenia poza terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej rachunków, na
których sà rejestrowane papiery wartoÊcio-
we, a tak˝e za czynnoÊci zwiàzane z obs∏u-
gà realizacji praw wynikajàcych z papierów
wartoÊciowych rejestrowanych w ten spo-
sób, podlega powi´kszeniu o koszty us∏ug
obcych ponoszone przez Krajowy Depozyt
w zwiàzku z wykonywaniem tych czynnoÊci
przy udziale tego podmiotu. W takim przy-
padku zarzàd Krajowego Depozytu podaje
do wiadomoÊci uczestników, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, infor-
macj´ o wysokoÊci kosztów, o które po-
wi´kszane sà poszczególne op∏aty okreÊlo-
ne w regulaminie Krajowego Depozytu.”;

43) w art. 51 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zadania, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 2,
Krajowy Depozyt oraz spó∏ka, której Krajowy
Depozyt przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu tych zadaƒ, wykonujà wspó∏dzia∏ajàc
z uczestnikami.

2. Uczestnikami mogà byç wy∏àcznie podmioty,
których przedmiot przedsi´biorstwa obejmuje
prowadzenie rachunków papierów wartoÊcio-
wych, emitenci zdematerializowanych papie-
rów wartoÊciowych, jak równie˝ inne instytu-
cje finansowe, je˝eli ich uczestnictwo ma na
celu wspó∏dzia∏anie z Krajowym Depozytem
lub spó∏kà, o której mowa w ust. 1, w zakresie
wykonywania zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 i 2.”;

44) w art. 52:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiotowi, który uzyska∏ zezwolenie Ko-
misji na prowadzenie rachunków papierów
wartoÊciowych, lub który zamierza prowa-
dziç rachunki papierów wartoÊciowych na
podstawie art. 117 i spe∏nia wymogi okreÊ-
lone w regulaminie Krajowego Depozytu,
przys∏uguje roszczenie o zawarcie umowy
o uczestnictwo.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio,
z zastrze˝eniem art. 48 ust. 12, do uczestnic-
twa w spó∏ce, której Krajowy Depozyt prze-
kaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu za-
daƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.”;

45) w art. 53 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wyko-
nywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 pkt 1, oraz
do uczestnictwa w tej spó∏ce.”;

46) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Krajowy Depozyt w zwiàzku z wykony-
waniem zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 4 i 5, mo˝e otrzymy-
waç od uczestników dane umo˝liwiajà-
ce identyfikacj´ ich klientów uprawnio-
nych z okreÊlonych papierów wartoÊ-

ciowych oraz wskazujàce stany ich po-
siadania w tych papierach wartoÊcio-
wych, wed∏ug stanu na dany dzieƒ,
a w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 7
i ust. 2 pkt 3, Krajowy Depozyt mo˝e
˝àdaç od uczestnika przekazania tych
danych oraz tych stanów.

2. Krajowy Depozyt mo˝e przekazaç in-
formacje umo˝liwiajàce identyfikacj´
osób uprawnionych z papierów war-
toÊciowych oraz wskazujàce stany ich
posiadania w tych papierach wartoÊ-
ciowych, wed∏ug stanu na dany dzieƒ,
je˝eli na podstawie w∏aÊciwego prawa
obcego informacji takich mo˝e ˝àdaç
od Krajowego Depozytu emitent pa-
pierów wartoÊciowych, podmiot wy-
konujàcy poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zadania w zakresie
centralnej rejestracji papierów warto-
Êciowych lub rozliczania transakcji za-
wieranych w obrocie papierami war-
toÊciowymi albo uprawniony do pro-
wadzenia poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej rachunków, na których
rejestrowane sà papiery wartoÊciowe,
za poÊrednictwem którego papiery
wartoÊciowe, których dotyczà te infor-
macje, sà rejestrowane w depozycie
papierów wartoÊciowych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
Krajowy Depozyt mo˝e ˝àdaç od
uczestnika przekazania informacji
umo˝liwiajàcych identyfikacj´ osób
uprawnionych z papierów wartoÊcio-
wych oraz wskazujàcych stany ich po-
siadania w tych papierach wartoÊcio-
wych, wed∏ug stanu na dany dzieƒ.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpo-
wiednio do spó∏ki, której Krajowy De-
pozyt przekaza∏ wykonywanie czynno-
Êci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 oraz ust. 2
pkt 3, w zakresie zadaƒ, które zosta∏y
przekazane tej spó∏ce.”;

47) w art. 55 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do

spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wy-
konywanie tych czynnoÊci w przypadku, gdy
papiery wartoÊciowe sà rejestrowane w de-
pozycie papierów wartoÊciowych prowadzo-
nym przez t´ spó∏k´.”;

48) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na podstawie zawiadomienia o przeprowadze-

niu redukcji z∏o˝onego przez Krajowy Depozyt
lub spó∏k´, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, w∏aÊci-
wy sàd rejestrowy dokonuje odpowiedniej
zmiany w rejestrze przedsi´biorców, a nast´p-
nie wzywa w∏aÊciwà spó∏k´ do dostosowania
w okreÊlonym terminie brzmienia statutu do
zmienionego stanu prawnego.”;
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49) w art. 57 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wyko-
nywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, i do kont depozy-
towych prowadzonych przez t´ spó∏k´ w przy-
padku, gdy papiery wartoÊciowe sà rejestro-
wane w depozycie papierów wartoÊciowych
prowadzonym przez t´ spó∏k´.”;

50) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizujàc i prowadzàc rozliczanie transak-
cji, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1,
Krajowy Depozyt okreÊla w szczególnoÊci
zakres obowiàzków stron transakcji lub
stron rozliczenia w przypadku, gdy strony
transakcji wykonujà swoje zobowiàzania po-
przez inne podmioty, w celu prawid∏owego
spe∏nienia przez strony Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych lub niepieni´˝nych, wynikajàcych z za-
wartych transakcji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Krajowy Depozyt mo˝e wystàpiç jako strona
transakcji zawartej na rynku regulowanym
wy∏àcznie w zwiàzku z funkcjonowaniem
systemu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie
z jego celem.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1.”;

51) uchyla si´ art. 60—62;

52) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. Krajowy Depozyt oraz spó∏ka, której Kra-
jowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mo-
wa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2, po-
bierajà op∏aty za czynnoÊci dokonywane
na rzecz uczestników.”;

53) w art. 64 dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Przepisy ust. 1—8 stosuje si´ odpowiednio do
nadzoru sprawowanego przez Komisj´ nad
spó∏kà, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wy-
konywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2.”;

54) po art. 64 dodaje si´ art. 64a w brzmieniu:

„Art. 64a. 1. Na ˝àdanie Prezesa Narodowego
Banku Polskiego osoby wchodzàce
w sk∏ad zarzàdu Krajowego Depozytu
lub pozostajàce z Krajowym Depozy-
tem w stosunku pracy sà obowiàzane
do udzielenia pisemnych informacji
w sprawach dotyczàcych dzia∏alnoÊci
Krajowego Depozytu w zakresie do-
konywania rozrachunku lub rozlicza-
nia transakcji, których przedmiotem
sà instrumenty finansowe.

2. W przypadku gdy w opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego dzia-
∏alnoÊç Krajowego Depozytu w zakre-
sie dokonywania rozrachunku lub
rozliczania transakcji, których przed-
miotem sà instrumenty finansowe,
nie zapewnia bezpiecznego i spraw-
nego funkcjonowania systemów roz-
rachunku prowadzonych przez Krajo-
wy Depozyt, Prezes Narodowego
Banku Polskiego zawiadamia o tym
Przewodniczàcego Komisji.”;

55) w art. 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku rozliczania przez Krajowy De-
pozyt transakcji zawieranych na rynku regu-
lowanym, uczestnicy sà zobowiàzani do
wnoszenia do Krajowego Depozytu wp∏at,
z których tworzy si´ fundusz zabezpieczajà-
cy prawid∏owe wykonanie zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z tych transakcji, zwany dalej
„funduszem rozliczeniowym”.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1, oraz
uczestników tej spó∏ki.”;

56) w art. 66:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada nadzorcza Krajowego Depozytu, na
wniosek zarzàdu, uchwala regulamin okreÊ-
lajàcy sposób tworzenia i wykorzystywania
funduszu rozliczeniowego. Regulamin i jego
zmiany podlegajà zatwierdzeniu przez Ko-
misj´ po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
do spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1.”;

57) w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do Êrodków funduszu rozliczeniowego stosuje
si´ odpowiednio art. 45e.”;

58) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. Krajowy Depozyt lub spó∏ka, której Krajo-
wy Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mo-
wa w art. 48 ust. 2 pkt 2, mo˝e równie˝ na
podstawie umowy z podmiotem organi-
zujàcym alternatywny system obrotu
prowadziç fundusz zabezpieczajàcy pra-
wid∏owe rozliczanie transakcji w tym ob-
rocie.”;

59) po art. 68 dodaje si´ art. 68a—68e w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Przez izb´ rozliczeniowà rozumie si´
zespó∏ osób, urzàdzeƒ i Êrodków



Dziennik Ustaw Nr 165 — 12537 — Poz. 1316 

technicznych utworzony w celu orga-
nizacji i prowadzenia rozliczeƒ trans-
akcji zawieranych w obrocie zorgani-
zowanym, których przedmiotem sà
instrumenty finansowe.

2. Przez izb´ rozrachunkowà rozumie
si´ zespó∏ osób, urzàdzeƒ i Êrodków
technicznych utworzony w celu orga-
nizacji i prowadzenia rozrachunku
transakcji zawieranych w obrocie zor-
ganizowanym, których przedmiotem
sà instrumenty finansowe.

3. Izba rozliczeniowa lub izba rozra-
chunkowa mogà byç prowadzone
wy∏àcznie przez spó∏k´ akcyjnà.

4. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki pro-
wadzàcej izb´ rozliczeniowà lub rozra-
chunkowà mo˝e byç wy∏àcznie prowa-
dzenie izby lub wykonywanie innych
czynnoÊci zwiàzanych z organizowa-
niem i prowadzeniem odpowiednio
rozliczeƒ lub rozrachunku transakcji,
o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Prowadzenie izby rozliczeniowej lub
izby rozrachunkowej wymaga zezwo-
lenia Komisji, wydanego po zasi´g-
ni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego. Komisja odmawia
wydania zezwolenia na prowadzenie
izby rozliczeniowej lub izby rozra-
chunkowej, je˝eli z analizy wniosku
i do∏àczonych do niego dokumentów
wynika, ˝e wnioskodawca nie zapew-
ni prowadzenia dzia∏alnoÊci w spo-
sób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu
obrotu instrumentami finansowymi
lub nale˝ycie zabezpieczajàcy intere-
sy uczestników tego obrotu.

6. Wniosek o udzielenie zezwolenia,
o którym mowa w ust. 5, powinien za-
wieraç:

1) firm´, siedzib´ i adres wniosko-
dawcy;

2) dane osobowe cz∏onków zarzàdu,
rady nadzorczej, komisji rewizyj-
nej, o ile jest przewidziana, jak
równie˝ innych osób, które odpo-
wiadajà za rozpocz´cie dzia∏alnoÊci
izby lub b´dà nià kierowaç;

3) informacje o kwalifikacjach zawo-
dowych oraz dotychczasowym
przebiegu pracy zawodowej osób,
o których mowa w pkt 2;

4) przewidywanà wysokoÊç kapita∏u
w∏asnego, po˝yczek i kredytów
przeznaczonych na uruchomienie
izby oraz okreÊlenie sposobu
finansowania dzia∏alnoÊci;

5) dane o wysokoÊci i strukturze kapi-
ta∏ów wnioskodawcy oraz êród∏ach
ich pochodzenia;

6) list´ akcjonariuszy wnioskodawcy,
obejmujàcà w stosunku do osób:

a) prawnych — dane, o których
mowa w pkt 1 i 2,

b) fizycznych — imi´, nazwisko,
adres

— wraz ze wskazaniem posiadanej
przez nich liczby akcji oraz wynika-
jàcego z nich udzia∏u w ogólnej
liczbie g∏osów na walnym zgroma-
dzeniu i udzia∏u w kapitale zak∏ado-
wym;

7) informacj´ o podmiotach dominu-
jàcych i zale˝nych wobec akcjona-
riuszy wnioskodawcy, obejmujàcà
dane, o których mowa w pkt 1.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6,
nale˝y do∏àczyç regulamin izby, list´
podmiotów, które zobowiàza∏y si´ do
uczestnictwa w danej izbie ze wskaza-
niem miejsca prowadzenia przez nie
dzia∏alnoÊci, oraz analiz´ ekonomicz-
no-finansowà mo˝liwoÊci prowadze-
nia przez izb´ rozliczeƒ lub rozrachun-
ków transakcji przez okres co naj-
mniej 3 lat.

8. Spó∏ka prowadzàca izb´ niezw∏ocznie
informuje Komisj´ o ka˝dej zmianie
danych, o których mowa w ust. 6 i 7.

9. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏as-
nego spó∏ki prowadzàcej izb´ rozli-
czeniowà wynosi 10 000 000 z∏.

10. Minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏as-
nego spó∏ki prowadzàcej izb´ rozra-
chunkowà wynosi 5 000 000 z∏.

11. Spó∏ka akcyjna mo˝e prowadziç jed-
noczeÊnie izb´ rozliczeniowà i izb´
rozrachunkowà pod warunkiem spe∏-
nienia wymogów okreÊlonych dla
prowadzenia ka˝dej z tych izb. Mini-
malna wysokoÊç kapita∏u w∏asnego
spó∏ki prowadzàcej izb´ rozliczenio-
wà i izb´ rozrachunkowà wynosi
10 000 000 z∏.

12. Przepisy art. 64 ust. 1—8 stosuje si´
odpowiednio do nadzoru sprawowa-
nego przez Komisj´ nad dzia∏alnoÊcià
izby rozliczeniowej i izby rozrachun-
kowej.

13. Do spó∏ki prowadzàcej izb´ rozlicze-
niowà lub izb´ rozrachunkowà prze-
pis art. 64a stosuje si´ odpowiednio.

14. Spó∏ka akcyjna prowadzàca jedno-
czeÊnie izb´ rozliczeniowà i izb´ roz-
rachunkowà, po uprzednim zawiado-
mieniu Komisji, mo˝e wykonywaç
funkcj´ gie∏dowej izby rozrachunko-
wej w rozumieniu ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych. Do takiej spó∏ki stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia
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26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych dotyczàce gie∏dowej izby
rozrachunkowej, z wy∏àczeniem
art. 14 ust. 3 i ust. 5—7, art. 16 ust. 1
zdanie drugie i art. 18 tej ustawy.

15. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 14, spó∏ka do∏àcza regulamin
gie∏dowej izby rozrachunkowej, do
którego stosuje si´ art. 16 ust. 1 zda-
nie pierwsze i ust. 2 ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych. O ka˝dej zmianie regula-
minu gie∏dowej izby rozrachunkowej
spó∏ka informuje Komisj´.

16. Komisja mo˝e, w terminie 30 dni od-
powiednio od dnia otrzymania zawia-
domienia, o którym mowa w ust. 14,
albo od dnia otrzymania informacji
o zmianie regulaminu gie∏dowej izby
rozrachunkowej, zg∏osiç sprzeciw
wobec rozpocz´cia organizacji i pro-
wadzenia rozliczeƒ transakcji gie∏do-
wych przez spó∏k´ albo ich kontynu-
owania, je˝eli mog∏oby to naruszyç
bezpieczeƒstwo obrotu instrumenta-
mi finansowymi lub obrotu towarami
gie∏dowymi.

Art. 68b. 1. Regulamin izby rozliczeniowej i izby
rozrachunkowej oraz ich zmiany sà
zatwierdzane przez Komisj´. Zatwier-
dzenie regulaminu i jego zmian, w za-
kresie wskazanym odpowiednio
w ust. 2 pkt 1—4, 7 i 8 oraz w ust. 3
pkt 1—4 i 7, jest dokonywane po za-
si´gni´ciu opinii Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego.

2. Regulamin izby rozliczeniowej okreÊ-
la w szczególnoÊci:

1) prawa i obowiàzki uczestników
izby rozliczeniowej, tryb i szczegó-
∏owe zasady post´powania
w zwiàzku z nabywaniem lub utra-
tà statusu uczestnika;

2) sposób i tryb okreÊlania wzajem-
nych zobowiàzaƒ i nale˝noÊci
uczestników izby rozliczeniowej;

3) warunki powstania i zakres odpo-
wiedzialnoÊci spó∏ki prowadzàcej
izb´ rozliczeniowà wzgl´dem
uczestników;

4) sposób i tryb rozliczania transakcji
zawieranych przez uczestników;

5) sposób naliczania i wysokoÊç op∏at
pobieranych przez spó∏k´ prowa-
dzàcà izb´ rozliczeniowà za czyn-
noÊci dokonywane na rzecz uczest-
ników;

6) Êrodki dyscyplinujàce i porzàdko-
we, które mogà byç stosowane
wobec uczestników naruszajàcych
obowiàzki wynikajàce z uczestnic-
twa, oraz zasady i tryb ich stoso-
wania;

7) sposób organizacji systemu zabez-
pieczania p∏ynnoÊci rozliczania
transakcji;

8) moment wprowadzenia zlecenia
rozrachunku do systemu rozra-
chunku oraz moment, od którego
zlecenie rozrachunku nie mo˝e zo-
staç odwo∏ane przez uczestnika lub
osob´ trzecià.

3. Regulamin izby rozrachunkowej okreÊ-
la w szczególnoÊci:

1) prawa i obowiàzki uczestników
izby rozrachunkowej, tryb i szcze-
gó∏owe zasady post´powania
w zwiàzku z nabywaniem lub utra-
tà statusu uczestnika;

2) warunki powstania i zakres odpo-
wiedzialnoÊci spó∏ki prowadzàcej
izb´ rozrachunkowà wzgl´dem
uczestników;

3) sposób i tryb rozrachunku transak-
cji zawieranych przez uczestników;

4) sposób obs∏ugi rachunków pie-
ni´˝nych uczestników;

5) sposób naliczania i wysokoÊç op∏at
pobieranych przez spó∏k´ prowa-
dzàcà izb´ rozrachunkowà za czyn-
noÊci dokonywane na rzecz uczest-
ników;

6) Êrodki dyscyplinujàce i porzàdko-
we, które mogà byç stosowane
wobec uczestników naruszajàcych
obowiàzki wynikajàce z uczestnic-
twa, oraz zasady i tryb ich stoso-
wania;

7) moment wprowadzenia zlecenia
rozrachunku do systemu rozra-
chunku oraz moment, od którego
zlecenie rozrachunku nie mo˝e zo-
staç odwo∏ane przez uczestnika lub
osob´ trzecià.

4. Spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczenio-
wà oraz spó∏ka prowadzàca izb´ roz-
rachunkowà publikujà regulamin i je-
go zmiany w taki sposób, aby by∏y
one dost´pne dla wszystkich uczest-
ników danej izby co najmniej na 2 ty-
godnie przed dniem ich wejÊcia w ˝y-
cie.

Art. 68c. 1. Organizujàc i prowadzàc rozliczenie
transakcji, o których mowa w art. 68a
ust. 1, izba rozliczeniowa ustala
w szczególnoÊci zakres obowiàzków
stron transakcji lub stron rozliczenia
w przypadku, gdy strony transakcji
wykonujà swoje zobowiàzania po-
przez inne podmioty, w celu prawi-
d∏owego spe∏nienia przez strony
Êwiadczeƒ pieni´˝nych lub niepie-
ni´˝nych, wynikajàcych z zawartych
transakcji.
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2. Spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczenio-
wà organizuje system zabezpieczania
p∏ynnoÊci rozliczania transakcji za-
wieranych na rynku regulowanym,
a w przypadku rozliczania transakcji
zawartych w alternatywnym systemie
obrotu spó∏ka prowadzàca izb´ rozli-
czeniowà mo˝e organizowaç system
zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczania
transakcji zawieranych w tym syste-
mie.

3. Spó∏ka prowadzàca izb´ rozliczenio-
wà mo˝e wyst´powaç jako strona
transakcji zawieranych na rynku re-
gulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu wy∏àcznie w zwiàzku
z funkcjonowaniem odpowiednio
systemów, o których mowa w ust. 2,
zgodnie z ich celem.

Art. 68d. 1. Uczestnicy izby rozliczeniowej rozli-
czajàcej transakcje zawierane na ryn-
ku regulowanym sà zobowiàzani do
wnoszenia do izby rozliczeniowej
wp∏at, z których tworzy si´ fundusz
zabezpieczajàcy prawid∏owe wykona-
nie zobowiàzaƒ wynikajàcych z tych
transakcji.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, za-
pewnia rozliczenie transakcji zawiera-
nych na rynku regulowanym w zakre-
sie okreÊlonym w regulaminie fundu-
szu, o którym mowa w ust. 1. Izba roz-
liczeniowa mo˝e zarzàdzaç Êrodkami
funduszu, o którym mowa w ust. 1.

3. Regulamin funduszu, o którym mowa
w ust. 1, i jego zmiany podlegajà za-
twierdzeniu przez Komisj´ po zasi´g-
ni´ciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.

4. Do sposobu tworzenia funduszu,
o którym mowa w ust. 1, oraz do obo-
wiàzków uczestników izby rozlicze-
niowej stosuje si´ odpowiednio
art. 66 i art. 67. Do Êrodków funduszu,
o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio art. 45e.

5. Izba rozliczeniowa mo˝e równie˝ na
podstawie umowy z podmiotem or-
ganizujàcym alternatywny system
obrotu prowadziç fundusz zabezpie-
czajàcy prawid∏owe rozliczanie trans-
akcji w tym obrocie.

Art. 68e. Podmiotowi, który uzyska∏ zezwolenie
Komisji na prowadzenie rachunków pa-
pierów wartoÊciowych, lub który zamie-
rza prowadziç rachunki papierów warto-
Êciowych na podstawie art. 117 i spe∏nia
wymogi okreÊlone w regulaminie izby
rozrachunkowej, przys∏uguje roszczenie
o zawarcie umowy o uczestnictwo w tej
izbie rozrachunkowej.”;

60) w art. 69:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dzia∏alnoÊç maklerska, z zastrze˝eniem
art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywa-
nie czynnoÊci polegajàcych na:

1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceƒ na-
bycia lub zbycia instrumentów finanso-
wych;

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

3) nabywaniu lub zbywaniu na w∏asny ra-
chunek instrumentów finansowych;

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

5) doradztwie inwestycyjnym;

6) oferowaniu instrumentów finansowych;

7) Êwiadczeniu us∏ug w wykonaniu zawar-
tych umów o subemisje inwestycyjne
i us∏ugowe lub zawieraniu i wykonywa-
niu innych umów o podobnym charakte-
rze, je˝eli ich przedmiotem sà instrumen-
ty finansowe;

8) organizowaniu alternatywnego systemu
obrotu.”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dzia∏alnoÊcià maklerskà jest równie˝ wyko-
nywanie przez firm´ inwestycyjnà czynnoÊci
polegajàcych na:

1) przechowywaniu lub rejestrowaniu in-
strumentów finansowych, w tym prowa-
dzeniu rachunków papierów wartoÊcio-
wych oraz prowadzeniu rachunków pie-
ni´˝nych;

2) udzielaniu po˝yczek pieni´˝nych w celu
dokonania transakcji, której przedmiotem
jest jeden lub wi´ksza liczba instrumen-
tów finansowych, je˝eli transakcja ma
byç dokonana za poÊrednictwem firmy
inwestycyjnej udzielajàcej po˝yczki;

3) doradztwie dla przedsi´biorstw w zakre-
sie struktury kapita∏owej, strategii przed-
si´biorstwa lub innych zagadnieƒ zwiàza-
nych z takà strukturà lub strategià;

4) doradztwie i innych us∏ugach w zakresie
∏àczenia, podzia∏u oraz przejmowania
przedsi´biorstw;

5) wymianie walutowej, w przypadku gdy
jest to zwiàzane z dzia∏alnoÊcià maklerskà
w zakresie wskazanym w ust. 2;

6) sporzàdzaniu analiz inwestycyjnych, ana-
liz finansowych oraz innych rekomenda-
cji o charakterze ogólnym dotyczàcych
transakcji w zakresie instrumentów finan-
sowych;

7) Êwiadczeniu us∏ug dodatkowych zwiàza-
nych z subemisjà us∏ugowà lub inwesty-
cyjnà;
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8) wykonywaniu czynnoÊci okreÊlonych
w pkt 1—7 oraz w ust. 2, których przed-
miotem sà instrumenty bazowe instru-
mentów pochodnych, wskazanych
w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d—f oraz i, je˝eli
czynnoÊci te pozostajà w zwiàzku z dzia-
∏alnoÊcià maklerskà.”;

61) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. 1. Przepisów niniejszego dzia∏u nie sto-
suje si´ do:

1) zak∏adów ubezpieczeƒ;

2) podmiotów wykonujàcych czynno-
Êci okreÊlone w art. 69 ust. 2 wy∏àcz-
nie na rzecz podmiotów nale˝àcych
do tej samej grupy kapita∏owej, do
której nale˝y podmiot wykonujàcy
te czynnoÊci, z zastrze˝eniem pkt 9;

3) podmiotów prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà innà ni˝ dzia∏al-
noÊç maklerska, wykonujàcych
czynnoÊci okreÊlone w art. 69 ust. 2
w sposób incydentalny w zwiàzku
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, o ile
dzia∏alnoÊç ta jest regulowana prze-
pisami i o ile przepisy te nie wy∏à-
czajà mo˝liwoÊci wykonywania tych
czynnoÊci;

4) podmiotów wykonujàcych wy∏àcz-
nie czynnoÊci okreÊlone w art. 69
ust. 2 pkt 3, o ile czynnoÊci te nie sà
wykonywane w ramach zadaƒ zwià-
zanych z organizacjà rynku regulo-
wanego ani nie polegajà na naby-
waniu lub zbywaniu instrumentów
finansowych w sposób zorganizo-
wany, cz´sty i systematyczny po-
przez stworzenie systemu umo˝li-
wiajàcego zawieranie transakcji
przez podmioty trzecie;

5) cz∏onków Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i innych krajo-
wych podmiotów wykonujàcych po-
dobne funkcje, jak równie˝ innych
organów publicznych powo∏anych
do zarzàdzania d∏ugiem publicz-
nym;

6) funduszy inwestycyjnych oraz towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 ma-
ja 2004 r. o funduszach inwestycyj-
nych;

7) funduszy emerytalnych w rozumie-
niu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych;

8) przechowywania aktywów fundu-
szy, o których mowa w pkt 6 lub 7,
i zarzàdzania tymi funduszami;

9) podmiotów, które prowadzà wy∏àcz-
nie dzia∏alnoÊç, okreÊlonà w art. 69
ust. 2, polegajàcà na zarzàdzaniu
funduszem emerytalnym, wykonu-

jàc czynnoÊci okreÊlone w art. 69
ust. 2 na rzecz podmiotów nale˝à-
cych do tej samej grupy kapita∏o-
wej, do której nale˝y podmiot wyko-
nujàcy te czynnoÊci;

10) podmiotów wykonujàcych czynno-
Êci okreÊlone w art. 69 ust. 2 pkt 3
w zakresie instrumentów finanso-
wych lub wykonujàcych czynnoÊci
okreÊlone w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2,
4—8 oraz w ust. 4 w zakresie instru-
mentów pochodnych, których in-
strumentem bazowym jest towar
lub instrumentów wskazanych
w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i na rzecz
klientów korzystajàcych z us∏ug
Êwiadczonych przez te podmioty
w ramach podstawowej dzia∏alno-
Êci gospodarczej tych podmiotów,
która nie jest dzia∏alnoÊcià makler-
skà, o ile czynnoÊci te majà charak-
ter dodatkowy w stosunku do g∏ów-
nego przedmiotu dzia∏alnoÊci tych
podmiotów; przy czym przedmiot
dzia∏alnoÊci tych podmiotów jest
ustalany na podstawie przedmiotu
dzia∏alnoÊci grupy kapita∏owej, do
której te podmioty nale˝à;

11) podmiotów Êwiadczàcych us∏ug´
doradztwa inwestycyjnego w zwiàz-
ku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej nieb´dàcej dzia∏alno-
Êcià maklerskà, o ile Êwiadczenie tej
us∏ugi nie jest odp∏atne;

12) podmiotów, których g∏ównym
przedmiotem dzia∏alnoÊci jest wy-
konywanie czynnoÊci okreÊlonych
w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie in-
strumentów pochodnych, których
instrumentem bazowym jest towar,
z wy∏àczeniem podmiotów wcho-
dzàcych w sk∏ad grupy kapita∏owej,
której g∏ównym przedmiotem dzia-
∏alnoÊci jest dzia∏alnoÊç maklerska
lub czynnoÊci bankowe w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we;

13) podmiotów zawierajàcych, w ra-
mach prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, na w∏asny rachunek
transakcje na rynkach kontraktów
terminowych, opcji lub innych in-
strumentów pochodnych albo na
rynkach pieni´˝nych wy∏àcznie
w celu zabezpieczenia pozycji zaj´-
tych na tych rynkach, lub dzia∏ajà-
cych w tym celu na rachunek innych
cz∏onków takich rynków, o ile odpo-
wiedzialnoÊç za wykonanie zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z tych transak-
cji ponoszà uczestnicy rozliczajàcy
tych rynków;
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14) podmiotów, o których mowa
w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 ma-
ja 2004 r. o funduszach inwestycyj-
nych.

2. Bank z siedzibà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej mo˝e, bez zezwole-
nia na prowadzenie dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej, wykonywaç czynnoÊci okreÊ-
lone w:

1) art. 69 ust. 2 pkt 1—6 — o ile przed-
miotem tych czynnoÊci sà papiery
wartoÊciowe, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedo-
puszczone do obrotu zorganizowane-
go instrumenty finansowe;

2) art. 69 ust. 2 pkt 7.

3. Wykonywanie przez bank, zgodnie
z ust. 2, czynnoÊci, o których mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 1—7, nie stanowi
dzia∏alnoÊci maklerskiej.

4. W zakresie wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 1—7, do banku, o którym mowa
w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
art. 72, art. 73 ust. 1 i 2, art. 74b, art. 75,
art. 76, art. 79—81g, art. 83a, art. 86
ust. 2, art. 90 i art. 93a, a w zakresie nie-
uregulowanym w tych przepisach sto-
suje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo ban-
kowe.

5. W zakresie wykonywania przez agenta
firmy inwestycyjnej czynnoÊci na rzecz
banku, o którym mowa w ust. 2, stosu-
je si´ odpowiednio art. 79—81.”;

62) uchyla si´ art. 71;

63) art. 72—74 otrzymujà brzmienie:

„Art. 72. 1. W umowie o oferowanie instrumen-
tów finansowych firma inwestycyjna
zobowiàzuje si´ do poÊrednictwa w:

1) proponowaniu przez emitenta naby-
cia papierów wartoÊciowych nowej
emisji lub w zbywaniu tych papie-
rów,

2) proponowaniu przez podmiot wysta-
wiajàcy instrumenty finansowe nie-
b´dàce papierami wartoÊciowymi
nabycia tych instrumentów lub w ich
zbywaniu w wyniku tej propozycji,

3) proponowaniu przez wprowadzajà-
cego nabycia papierów wartoÊcio-
wych lub w ich zbywaniu w wyniku
tej propozycji, lub

4) proponowaniu nabycia instrumen-
tów finansowych nieb´dàcych pa-
pierami wartoÊciowymi przez pod-
miot wprowadzajàcy te instrumenty
do obrotu na rynku regulowanym
lub do alternatywnego systemu ob-
rotu lub w ich zbywaniu w wyniku
tej propozycji.

2. Umowa o oferowanie instrumentów
finansowych powinna byç zawarta
w formie pisemnej, a w przypadku
umowy zawieranej z klientem detalicz-
nym — w formie pisemnej pod rygo-
rem niewa˝noÊci.

Art. 73. 1. W umowie o wykonywanie zleceƒ na-
bycia lub zbycia instrumentów finan-
sowych firma inwestycyjna zobowià-
zuje si´ do nabywania lub zbywania in-
strumentów finansowych na rachunek
zleceniodawcy. Umowa powinna byç
zawarta w formie pisemnej, a w przy-
padku umowy zawieranej z klientem
detalicznym — w formie pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci.

2. Wykonywanie zleceƒ nabycia lub zby-
cia instrumentów finansowych mo˝e
równie˝ polegaç na zawieraniu przez
firm´ inwestycyjnà na w∏asny rachu-
nek umów sprzeda˝y instrumentów
finansowych ze zleceniodawcà.

3. W umowie o wykonywanie zleceƒ na-
bycia lub zbycia instrumentów finan-
sowych firma inwestycyjna mo˝e rów-
nie˝ zobowiàzaç si´ do:

1) przyjmowania i przekazywania zle-
ceƒ nabycia lub zbycia instrumen-
tów finansowych, lub

2) przechowywania lub rejestrowania
instrumentów finansowych, w tym
do prowadzenia rachunków papie-
rów wartoÊciowych, lub do prowa-
dzenia rachunków pieni´˝nych.

4. W zakresie nieuregulowanym
w ust. 1—3 do:

1) umowy o wykonywanie zleceƒ na-
bycia lub zbycia instrumentów
finansowych — stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil-
ny dotyczàce umowy zlecenia, z wy-
∏àczeniem art. 737;

2) wykonywania zleceƒ nabycia lub
zbycia papierów wartoÊciowych
w obrocie zorganizowanym — sto-
suje si´ odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny dotyczàce umowy ko-
misu, z wy∏àczeniem art. 768 § 3.

5. Do rachunku pieni´˝nego stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 725—727,
art. 728 § 3 i art. 729—733 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cy-
wilny, z wy∏àczeniem uprawnienia do
czasowego obracania wolnymi Êrod-
kami pieni´˝nymi. Nie wy∏àcza to
uprawnieƒ Komisji wynikajàcych
z art. 88.

6. Do wykonywania w obrocie zorganizo-
wanym przez firm´ inwestycyjnà zle-
ceƒ nabycia lub zbycia na rachunek
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klienta nieb´dàcych papierami warto-
Êciowymi instrumentów finansowych
stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny dotyczàce umowy ko-
misu, z wy∏àczeniem art. 768 § 3, o ile
konstrukcja tych instrumentów finan-
sowych umo˝liwia zastosowanie tych
przepisów.

Art. 74. 1. Firma inwestycyjna, która wykonuje
zlecenia nabycia lub zbycia akcji do-
puszczonych do obrotu na rynku regu-
lowanym w sposób, o którym mowa
w art. 73 ust. 2, jest obowiàzana upo-
wszechniaç w sposób ciàg∏y ceny kup-
na i sprzeda˝y, po jakich transakcje te
mogà byç zawierane wraz ze wskaza-
niem wielkoÊci zleceƒ, które majà byç
wykonywane po tych cenach. Ceny, po
jakich transakcje w zakresie danych ak-
cji mogà byç zawierane, powinny byç
odnoszone do transakcji, których wiel-
koÊç nie przekracza standardowej wiel-
koÊci rynkowej dla tych akcji obliczo-
nej zgodnie z art. 23 rozporzàdzenia
1287/2006 oraz powinny odzwiercie-
dlaç panujàce aktualnie warunki rynko-
we dla tych akcji ustalone zgodnie
z art. 24 rozporzàdzenia 1287/2006.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
powstaje w przypadku, gdy ∏àcznie sà
spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) przedmiotem zleceƒ wykonywa-
nych przez danà firm´ inwestycyjnà
w sposób, o którym mowa w art. 73
ust. 2, jest kupno lub sprzeda˝ akcji
p∏ynnych, z zastrze˝eniem ust. 8;

2) wykonywanie przez danà firm´ in-
westycyjnà zleceƒ w sposób, o któ-
rym mowa w art. 73 ust. 2, ma cha-
rakter zorganizowany, cz´sty i sys-
tematyczny.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
pomimo spe∏nienia przez firm´ inwe-
stycyjnà warunków wskazanych
w ust. 2, nie powstaje w przypadku,
gdy wartoÊç zleceƒ wykonywanych
przez t´ firm´ inwestycyjnà w sposób,
o którym mowa w art. 73 ust. 2, jest
zawsze wy˝sza ni˝ standardowa wiel-
koÊç rynkowa obliczona zgodnie
z art. 23 rozporzàdzenia 1287/2006.

4. Akcje sà akcjami p∏ynnymi, je˝eli spe∏-
niajà warunki okreÊlone w art. 22 ust. 1
rozporzàdzenia 1287/2006, z zastrze˝e-
niem ust. 8.

5. Wykonywanie przez firm´ inwestycyj-
nà zleceƒ w sposób, o którym mowa
w art. 73 ust. 2, ma charakter zorgani-
zowany, cz´sty i systematyczny
w przypadku, gdy spe∏nione sà warun-
ki, o których mowa w art. 21 rozporzà-
dzenia 1287/2006.

6. Zakres i sposób upowszechniania in-
formacji, o których mowa w ust. 1,
okreÊlajà art. 23—26, art. 29, art. 30
i art. 32 rozporzàdzenia 1287/2006.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, minimalnà, nie wi´k-
szà ni˝ 5, liczb´ akcji p∏ynnych na rynku
regulowanym organizowanym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej bioràc
pod uwag´ liczb´ akcji znajdujàcych si´
w obrocie, Êrednià dziennà liczb´ trans-
akcji, Êrednià wartoÊç dziennych obro-
tów na rynku regulowanym oraz siedzi-
b´ emitentów tych akcji.

8. W przypadku gdy ogólna liczba akcji
p∏ynnych na rynku regulowanym or-
ganizowanym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest ni˝sza od liczby
okreÊlonej zgodnie z ust. 7, Komisja
mo˝e, w drodze uchwa∏y, uznaç na po-
trzeby ust. 1 za p∏ynne akcje niespe∏-
niajàce warunków okreÊlonych
w art. 22 ust. 1 rozporzàdzenia
1287/2006 w liczbie, która nie spowo-
duje przekroczenia liczby okreÊlonej
zgodnie z ust. 7.”;

64) po art. 74 dodaje si´ art. 74a i 74b w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Firma inwestycyjna, która nabywa
lub zbywa poza rynkiem regulowa-
nym i alternatywnym systemem ob-
rotu na w∏asny lub cudzy rachunek
akcje dopuszczone do obrotu na ryn-
ku regulowanym, upowszechnia da-
ne obejmujàce cen´, wielkoÊç oraz
czas zawarcia ka˝dej transakcji zgod-
nie z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32
rozporzàdzenia 1287/2006. Upo-
wszechnienie informacji nast´puje
niezw∏ocznie po zawarciu transakcji.

2. Komisja mo˝e udzieliç firmie inwe-
stycyjnej, na jej wniosek, zgody na
odroczone upowszechnianie informa-
cji, o których mowa w ust. 1, je˝eli
jest to uzasadnione ze wzgl´du na ro-
dzaj lub wielkoÊç transakcji, zgodnie
z art. 28 rozporzàdzenia 1287/2006.
Komisja mo˝e udzieliç firmie inwe-
stycyjnej zgody na odroczone upo-
wszechnianie informacji, o których
mowa w ust. 1, w odniesieniu do
transakcji na du˝à skal´ w porówna-
niu ze standardowà wielkoÊcià rynko-
wà dla danej klasy akcji ustalonej
zgodnie z art. 33 i 34 rozporzàdzenia
1287/2006 oraz z tabelà nr 3 za∏àczni-
ka nr 2 do tego rozporzàdzenia.

Art. 74b. 1. W umowie o przyjmowanie i przeka-
zywanie zleceƒ nabycia lub zbycia in-
strumentów finansowych firma inwe-
stycyjna zobowiàzuje si´ do przyjmo-
wania i przekazywania zleceƒ nabycia
lub zbycia instrumentów finanso-
wych przez:
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1) przyjmowanie i przekazywanie zle-
ceƒ nabycia lub zbycia instrumen-
tów finansowych do innego pod-
miotu, w celu ich wykonania, lub

2) kojarzenie dwóch lub wi´cej pod-
miotów w celu doprowadzenia do
zawarcia transakcji mi´dzy tymi
podmiotami.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, po-
winna byç zawarta w formie pisem-
nej, a w przypadku umowy zawieranej
z klientem detalicznym — w formie
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.”;

65) art. 75 i 76 otrzymujà brzmienie:

„Art. 75. 1. W umowie o zarzàdzanie portfelem,
w którego sk∏ad wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finanso-
wych, firma inwestycyjna zobowiàzuje
si´ do podejmowania i realizacji decy-
zji inwestycyjnych na rachunek klienta,
w ramach pozostawionych przez zlece-
niodawc´ do dyspozycji zarzàdzajàce-
go Êrodków pieni´˝nych lub instru-
mentów finansowych.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, po-
winna byç zawarta w formie pisemnej,
a w przypadku umowy zawieranej
z klientem detalicznym — w formie
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

Art. 76. W umowie o doradztwo inwestycyjne fir-
ma inwestycyjna zobowiàzuje si´ do
przygotowywania w oparciu o potrzeby
i sytuacj´ klienta i przekazywania mu 
pisemnej lub ustnej rekomendacji doty-
czàcej:
1) kupna, sprzeda˝y, subskrypcji, wymia-

ny, wykonania lub wykupu okreÊlo-
nych instrumentów finansowych albo
powstrzymania si´ od zawarcia trans-
akcji dotyczàcej tych instrumentów;

2) wykonania lub powstrzymania si´ od
wykonania uprawnieƒ wynikajàcych
z okreÊlonego instrumentu finansowe-
go do zakupu, sprzeda˝y, subskrypcji,
wymiany, wykonania lub wykupu in-
strumentu finansowego.”;

66) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. Firma inwestycyjna organizujàca alter-
natywny system obrotu zapewnia:
1) koncentracj´ poda˝y i popytu na in-

strumenty finansowe, b´dàce
przedmiotem obrotu w danym al-
ternatywnym systemie obrotu,
w celu kszta∏towania ich powszech-
nego kursu;

2) bezpieczny i sprawny przebieg
transakcji;

3) upowszechnianie jednolitych infor-
macji o kursach i obrotach instru-
mentami finansowymi, które sà
przedmiotem obrotu w danym al-
ternatywnym systemie obrotu.

2. W przypadku gdy wymaga tego bez-
pieczeƒstwo obrotu w alternatywnym
systemie obrotu lub jest zagro˝ony in-
teres inwestorów, firma inwestycyjna
organizujàca alternatywny system ob-
rotu, na ˝àdanie Komisji, wstrzymuje
wprowadzenie instrumentów finanso-
wych do obrotu w tym alternatywnym
systemie obrotu lub wstrzymuje roz-
pocz´cie obrotu wskazanymi instru-
mentami finansowymi na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 10 dni.

3. W przypadku gdy obrót okreÊlonymi
instrumentami finansowymi jest doko-
nywany w okolicznoÊciach wskazujà-
cych na mo˝liwoÊç zagro˝enia prawi-
d∏owego funkcjonowania alternatyw-
nego systemu obrotu lub bezpieczeƒ-
stwa obrotu dokonywanego w tym al-
ternatywnym systemie obrotu, lub na-
ruszenia interesów inwestorów, na ˝à-
danie Komisji, firma inwestycyjna or-
ganizujàca alternatywny system obro-
tu zawiesza obrót tymi instrumentami
finansowymi na okres nie d∏u˝szy ni˝
miesiàc.

4. Na ˝àdanie Komisji, firma inwestycyj-
na organizujàca alternatywny system
obrotu wyklucza z obrotu wskazane
przez Komisj´ instrumenty finansowe,
w przypadku gdy obrót nimi zagra˝a
w sposób istotny prawid∏owemu funk-
cjonowaniu alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeƒstwu obrotu do-
konywanego w tym alternatywnym
systemie obrotu, lub powoduje naru-
szenie interesów inwestorów.

5. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 2—4,
powinno wskazywaç szczegó∏owe
przyczyny, które je uzasadniajà.

6. Komisja podaje niezw∏ocznie do
publicznej wiadomoÊci informacj´
o wystàpieniu z ˝àdaniem, o którym
mowa w ust. 2—4.

7. Firma inwestycyjna organizujàca alter-
natywny system obrotu zapewnia
sprawny i prawid∏owy rozrachunek
oraz rozliczanie transakcji zawartych
w tym systemie, przez zawarcie umo-
wy z podmiotem uprawnionym do do-
konywania rozrachunku oraz rozlicze-
nia transakcji.

8. Umowa, o której mowa w ust. 7, mo˝e
byç zawarta, o ile podmiot uprawnio-
ny do dokonywania rozrachunku oraz
rozliczenia transakcji, z którym ma zo-
staç zawarta umowa:

1) wykorzystuje rozwiàzania zapew-
niajàce sprawne i prawid∏owe wy-
konywanie powierzanych mu czyn-
noÊci, w tym spe∏nia warunki tech-
niczne dokonywania odpowiednio
rozliczeƒ lub rozrachunku transakcji;
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2) zapewnia wykonywanie powierzo-
nych mu czynnoÊci w sposób nieza-
gra˝ajàcy bezpieczeƒstwu obrotu
i nienaruszajàcy interesów uczestni-
ków tego obrotu.

9. Zamiar zawarcia umowy skutkujàcej
zmianà podmiotu dokonujàcego rozra-
chunku lub rozliczania transakcji wy-
maga zawiadomienia Komisji. Komi-
sja, w terminie 3 miesi´cy od dnia
otrzymania zawiadomienia, zg∏asza
sprzeciw wobec planowanego zawar-
cia umowy z podmiotem dokonujà-
cym rozrachunku lub rozliczania trans-
akcji, w przypadku gdy podmiot, z któ-
rym ma zostaç zawarta umowa nie
spe∏nia warunków, o których mowa
w ust. 8.

10. Warunki, o których mowa w ust. 8
pkt 1, w zakresie spe∏niania warunków
technicznych, uwa˝a si´ za spe∏nione
w przypadku Krajowego Depozytu
oraz w przypadku:

1) spó∏ki, której Krajowy Depozyt prze-
kaza∏ wykonywanie czynnoÊci z za-
kresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 6, oraz spó∏ki pro-
wadzàcej izb´ rozrachunkowà —
w zakresie powierzenia dokonywa-
nia rozrachunku transakcji;

2) spó∏ki, której Krajowy Depozyt prze-
kaza∏ wykonywanie czynnoÊci z za-
kresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2 pkt 2, oraz spó∏ki pro-
wadzàcej izb´ rozliczeniowà —
w zakresie powierzenia dokonywa-
nia rozliczenia transakcji.”;

67) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmieniu:

„Art. 78a. 1. Firma inwestycyjna organizujàca al-
ternatywny system obrotu upo-
wszechnia aktualne ceny kupna i ce-
ny sprzeda˝y dla akcji dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym,
które sà jednoczeÊnie przedmiotem
obrotu w danym alternatywnym sys-
temie obrotu, ze wskazaniem ∏àczne-
go wolumenu zleceƒ dla ka˝dego
z poziomów cenowych zgodnie
z art. 17, art. 29, art. 30 i art. 32 rozpo-
rzàdzenia 1287/2006.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
sà upowszechniane niezw∏ocznie
w ciàgu normalnych godzin handlu
w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporzà-
dzenia 1287/2006.

3. Komisja mo˝e zwolniç firm´ inwesty-
cyjnà, na jej wniosek, z obowiàzku
upowszechniania informacji, o któ-
rych mowa w ust. 1, je˝eli jest to uza-
sadnione ze wzgl´du na przyj´ty spo-
sób organizowania obrotu albo ro-
dzaj lub wielkoÊç zleceƒ, zgodnie
z art. 18 rozporzàdzenia 1287/2006.

Komisja mo˝e równie˝ zwolniç firm´
inwestycyjnà z obowiàzku upo-
wszechniania informacji, o których
mowa w ust. 1, w odniesieniu do zle-
ceƒ na du˝à skal´ w porównaniu ze
standardowà wielkoÊcià rynkowà
w rozumieniu art. 20 rozporzàdzenia
1287/2006.

4. Firma inwestycyjna organizujàca al-
ternatywny system obrotu upo-
wszechnia w odniesieniu do zawiera-
nych w danym obrocie transakcji,
których przedmiotem sà akcje do-
puszczone do obrotu na rynku regu-
lowanym, dane obejmujàce cen´,
wielkoÊç oraz czas zawarcia ka˝dej
transakcji, zgodnie z art. 27, art. 29,
art. 30 i art. 32 rozporzàdzenia
1287/2006. Upowszechnienie infor-
macji nast´puje niezw∏ocznie po za-
warciu transakcji.

5. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 4,
nie powstaje, w przypadku gdy dane,
o których mowa w ust. 4, odnoszàce
si´ do transakcji zawieranych w alter-
natywnym systemie obrotu sà upo-
wszechniane przez spó∏k´ prowadzà-
cà rynek regulowany.

6. Komisja mo˝e udzieliç firmie inwe-
stycyjnej, na wniosek tej firmy, zgody
na odroczone upowszechnianie infor-
macji, o których mowa w ust. 4, je˝e-
li jest to uzasadnione ze wzgl´du na
rodzaj lub, zgodnie z art. 28 rozporzà-
dzenia 1287/2006, ze wzgl´du na wiel-
koÊç transakcji.

7. Do wniosku o udzielenie zgody, o któ-
rej mowa w ust. 6, firma inwestycyjna
do∏àcza zasady, na jakich b´dzie do-
konywane odroczone upowszechnia-
nie informacji, o których mowa
w ust. 4, po uzyskaniu zgody Komisji.

8. Firma inwestycyjna po uzyskaniu
zgody, o której mowa w ust. 6, jest
obowiàzana upowszechniç zasady, na
jakich b´dzie dokonywane odroczone
upowszechnianie informacji, o któ-
rych mowa w ust. 4.”;

68) w art. 79:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na podstawie umowy, o której mowa
w ust. 1, mogà byç wykonywane czynnoÊci
zwiàzane z zawieraniem umów o Êwiadcze-
nie us∏ug przez firm´ inwestycyjnà lub
umo˝liwiajàce realizacj´ tych umów,
w szczególnoÊci polegajàce na doradzaniu
klientowi lub potencjalnemu klientowi w za-
kresie instrumentów finansowych lub us∏ug
danej firmy inwestycyjnej, przyjmowaniu
zleceƒ, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1,
oraz odbieraniu innych oÊwiadczeƒ woli dla
firmy inwestycyjnej.”,
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b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta
lub potencjalnego klienta o zakresie czynno-
Êci, do podejmowania których zgodnie
z umowà, o której mowa w ust. 1, jest upo-
wa˝niony. W przypadku gdy agentem firmy
inwestycyjnej jest osoba wykonujàca zawód
maklera papierów wartoÊciowych lub do-
radcy inwestycyjnego, jest ona ponadto
obowiàzana okazaç dokument potwierdzajà-
cy posiadanie uprawnieƒ do wykonywania
zawodu maklera papierów wartoÊciowych
lub doradcy inwestycyjnego.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Firma inwestycyjna jest obowiàzana nad-
zorowaç czynnoÊci wykonywane przez
agenta firmy inwestycyjnej na podstawie
zawartej z tà firmà umowy, o której mowa
w ust. 1, w celu zapewnienia, ˝e czynnoÊci,
o których mowa w ust. 2, sà wykonywane
zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisa-
mi wydanymi na jej podstawie, a w szcze-
gólnoÊci, ˝e obowiàzki na∏o˝one tymi prze-
pisami na firm´ inwestycyjnà sà wykony-
wane w sposób prawid∏owy, jak równie˝
w celu zapewnienia, ˝e dzia∏alnoÊç agenta
firmy inwestycyjnej wykonywana w zakre-
sie innym ni˝ wynikajàcy z umowy, o której
mowa w ust. 1, nie powoduje niekorzyst-
nego wp∏ywu na czynnoÊci podejmowane
na podstawie tej umowy.”;

69) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Agent firmy inwestycyjnej, który zawar∏
z firmà inwestycyjnà umow´, o której
mowa w art. 79 ust. 1, jest przedsi´bior-
cà.”;

70) w art. 81:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadku gdy agentem firmy inwesty-
cyjnej ma byç osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, Komisja dokonuje, na wniosek za-
interesowanego, wpisu do rejestru agentów
firmy inwestycyjnej, je˝eli posiadane do-
Êwiadczenie z zakresu obrotu instrumenta-
mi finansowymi tego podmiotu lub osób
kierujàcych jego dzia∏alnoÊcià oraz struktura
organizacyjna podmiotu gwarantuje wyko-
nywanie czynnoÊci, o których mowa
w art. 79 ust. 2, w sposób prawid∏owy z do-
∏o˝eniem nale˝ytej starannoÊci.

4. W przypadku gdy agentem firmy inwesty-
cyjnej ma byç podmiot prowadzàcy dzia∏al-
noÊç gospodarczà nadzorowanà zgodnie
z odr´bnymi przepisami przez organ, z któ-
rym Komisja zawar∏a porozumienie, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzo-
rze, Komisja, po otrzymaniu wniosku, o któ-
rym mowa odpowiednio w ust. 1 albo 3, wy-
st´puje do odpowiedniego organu nadzoru
o przedstawienie opinii dotyczàcej sytuacji
finansowej oraz sposobu prowadzenia dzia-

∏alnoÊci przez ten podmiot. Przedstawienie
przez w∏aÊciwy organ nadzoru pozytywnej
opinii jest rozumiane jako wype∏nianie przez
podmiot ubiegajàcy si´ o wpis do rejestru
agentów firmy inwestycyjnej warunków,
o których mowa odpowiednio w ust. 1
albo 3.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja odmawia równie˝ dokonania wpisu
podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub 3, do
rejestru agentów firmy inwestycyjnej,
w przypadku gdy wykonywanie przez ten
podmiot czynnoÊci, o których mowa w art. 79
ust. 2, mog∏oby doprowadziç do naruszenia
bezpieczeƒstwa obrotu lub interesów klien-
tów firmy inwestycyjnej.”;

71) po art. 81 dodaje si´ art. 81a—81g w brzmieniu:

„Art. 81a. 1. Firma inwestycyjna, z zastrze˝eniem
art. 81g, mo˝e w drodze umowy za-
wartej w formie pisemnej powierzyç
przedsi´biorcy lub przedsi´biorcy za-
granicznemu wykonywanie czynno-
Êci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià prowa-
dzonà przez t´ firm´ inwestycyjnà,
w tym z prowadzonà przez nià dzia∏al-
noÊcià maklerskà.

2. Powierzenie wykonywania czynnoÊci
nie mo˝e przewidywaç:

1) przekazania prowadzenia dzia∏al-
noÊci maklerskiej w sposób powo-
dujàcy brak faktycznego wykony-
wania danej czynnoÊci z dzia∏alno-
Êci maklerskiej przez firm´ inwe-
stycyjnà;

2) przekazania reprezentowania firmy
inwestycyjnej w rozumieniu art. 29
§ 1, art. 117 § 1 i art. 137 § 1 usta-
wy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. —
Kodeks spó∏ek handlowych i pro-
wadzenia spraw firmy inwestycyj-
nej w rozumieniu art. 39 § 1,
art. 121 § 1 i art. 140 § 1 ustawy
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Ko-
deks spó∏ek handlowych;

3) przekazania zarzàdzania firmà in-
westycyjnà w rozumieniu art. 97
§ 1, art. 201 § 1 i art. 368 § 1 usta-
wy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. —
Kodeks spó∏ek handlowych.

Art. 81b. 1. Firma inwestycyjna mo˝e zawrzeç
umow´, o której mowa w art. 81a
ust. 1, o ile:

1) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny posiada uprawnienia
do wykonywania czynnoÊci w za-
kresie przedmiotu umowy, je˝eli
z przepisów prawa wynika obowià-
zek posiadania takich uprawnieƒ
albo, w przypadku gdy z przepisów
prawa nie wynika taki obowiàzek,
zajmuje si´ wykonywaniem tych
czynnoÊci w sposób zawodowy;
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2) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny posiada niezb´dnà
wiedz´ i doÊwiadczenie oraz za-
pewnia warunki techniczne i orga-
nizacyjne niezb´dne do prawid∏o-
wego wykonania umowy;

3) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny znajduje si´ w sytuacji
finansowej zapewniajàcej prawi-
d∏owe wykonanie umowy;

4) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny b´dàcy osobà fizycznà
albo osoby zarzàdzajàce lub pro-
wadzàce sprawy przedsi´biorcy
lub przedsi´biorcy zagranicznego
nie zosta∏y uznane prawomocnym
orzeczeniem za winnego pope∏nie-
nia przest´pstwa, wskazanego
w art. 81 ust. 5;

5) przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny umo˝liwi skuteczne
nadzorowanie przez firm´ inwesty-
cyjnà wykonywania powierzonych
mu czynnoÊci oraz zarzàdzanie ry-
zykiem zwiàzanym z powierzeniem
czynnoÊci, a firma inwestycyjna po-
siada wiedz´ umo˝liwiajàcà sku-
teczne nadzorowanie powierzonych
czynnoÊci i zarzàdzanie ryzykiem;

6) firma inwestycyjna okreÊli metody
oceny sposobu wykonywania
czynnoÊci z zakresu przedmiotu
umowy przez przedsi´biorc´ lub
przedsi´biorc´ zagranicznego;

7) firma inwestycyjna oraz bieg∏y re-
wident upowa˝niony do badania
sprawozdaƒ finansowych firmy in-
westycyjnej b´dzie posiadaç do-
st´p do informacji zwiàzanych
z wykonywaniem czynnoÊci powie-
rzonych przedsi´biorcy lub przed-
si´biorcy zagranicznemu, równie˝
w przypadku gdy udost´pnienie
tych danych nast´puje w wyniku
˝àdania Komisji;

8) firma inwestycyjna i przedsi´bior-
ca lub przedsi´biorca zagraniczny
b´dà posiadaç plany dzia∏ania za-
pewniajàce ciàg∏e i niezak∏ócone
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakre-
sie obj´tym umowà, równie˝
w przypadku rozwiàzania umowy;

9) firma inwestycyjna i przedsi´bior-
ca lub przedsi´biorca zagraniczny
b´dà posiadaç plany dzia∏ania
przewidujàce sposoby odzyskiwa-
nia danych chroniàce przed ich
utratà spowodowanà awarià zasi-
lania, innymi awariami lub zak∏ó-
ceniami oraz innymi zdarzeniami
losowymi oraz okresowe dokony-
wanie testów w zakresie prawid∏o-
woÊci funkcjonowania urzàdzeƒ
i systemów s∏u˝àcych odzyskiwa-
niu danych;

10) powierzenie wykonywania czyn-
noÊci nie wp∏ynie niekorzystnie na
prowadzenie przez firm´ inwesty-
cyjnà dzia∏alnoÊci zgodnie z prze-
pisami prawa, ostro˝ne i stabilne
zarzàdzanie firmà, skutecznoÊç
systemu kontroli wewn´trznej
w firmie inwestycyjnej oraz
ochron´ tajemnicy zawodowej
lub innej informacji prawnie chro-
nionej oraz informacji poufnej.

2. Firma inwestycyjna przed zawarciem
umowy, o której mowa w art. 81a
ust. 1, jest obowiàzana ustaliç, czy
przedsi´biorca lub przedsi´biorca za-
graniczny spe∏nia warunki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—5, oraz podjàç
czynnoÊci gwarantujàce spe∏nienie
warunków, o których mowa w ust. 1
pkt 6—10.

3. W przypadku gdy firma inwestycyjna
oraz przedsi´biorca lub przedsi´biorca
zagraniczny nale˝à do tej samej grupy
kapita∏owej, firma inwestycyjna doko-
nuje oceny spe∏niania warunków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, oraz
podejmuje czynnoÊci gwarantujàce
w szczególnoÊci spe∏nienie warun-
ków, o których mowa w ust. 1
pkt 6—10, z uwzgl´dnieniem zasad
sprawowania nadzoru nad przedsi´-
biorcà lub przedsi´biorcà zagranicz-
nym oraz w∏asnego wp∏ywu na dzia-
∏alnoÊç przedsi´biorcy lub przedsi´-
biorcy zagranicznego, w zwiàzku z po-
zostawaniem w tej samej grupie kapi-
ta∏owej oraz zasad sprawowania nad-
zoru w samej grupie kapita∏owej.

Art. 81c. 1. OdpowiedzialnoÊci przedsi´biorcy
lub przedsi´biorcy zagranicznego wo-
bec firmy inwestycyjnej za szkody
wyrzàdzone klientom wskutek niewy-
konania lub nienale˝ytego wykonania
umowy, o której mowa w art. 81a
ust. 1, nie mo˝na wy∏àczyç ani ograni-
czyç.

2. OdpowiedzialnoÊci firmy inwestycyj-
nej za szkody wyrzàdzone klientom
wskutek niewykonania lub nienale˝y-
tego wykonania umowy, o której mo-
wa w art. 81a ust. 1, przez przedsi´-
biorc´ lub przedsi´biorc´ zagranicz-
nego, nie mo˝na wy∏àczyç ani ograni-
czyç.

Art. 81d. 1. Firma inwestycyjna zawiadamia Ko-
misj´ o zamiarze zawarcia umowy,
o której mowa w art. 81a ust. 1, co
najmniej na 14 dni przed jej zawar-
ciem.

2. Firma inwestycyjna zawiadamia Ko-
misj´, w terminie 14 dni, o ka˝dej
zmianie, rozwiàzaniu lub wygaÊni´ciu
umowy, o której mowa w art. 81a
ust. 1.
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Art. 81e. 1. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
sprawowaç bie˝àcy nadzór oraz do-
konywaç bie˝àcej oceny jakoÊci wy-
konywania czynnoÊci powierzonych
na podstawie umowy, o której mowa
w art. 81a ust. 1.

2. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
zapewniç, aby przedsi´biorca lub
przedsi´biorca zagraniczny, z którym
zawar∏a umow´, o której mowa
w art. 81a ust. 1, informowa∏ jà
o wszelkich okolicznoÊciach, które
mogà mieç istotny wp∏yw na nale˝y-
te wykonanie tej umowy oraz okolicz-
noÊciach naruszenia przepisów pra-
wa w zwiàzku z wykonywaniem po-
wierzonych czynnoÊci.

3. W przypadku powzi´cia przez firm´
inwestycyjnà, zgodnie z ust. 1 lub 2,
informacji, z których wynika, ˝e za-
chodzi uzasadnione podejrzenie nie-
wykonania lub nienale˝ytego, w spo-
sób istotny, wykonania umowy, o któ-
rej mowa w art. 81a ust. 1, lub wyko-
nywania tej umowy w sposób nie-
zgodny z przepisami prawa, firma in-
westycyjna jest obowiàzana nie-
zw∏ocznie rozwiàzaç t´ umow´.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpo-
wiednio, w przypadku gdy umowa,
o której mowa w art. 81a ust. 1, zosta-
∏a zawarta z podmiotem nale˝àcym
do tej samej grupy kapita∏owej, do
której nale˝y firma inwestycyjna.

Art. 81f. Przepisów art. 81b—81e nie stosuje si´
do zawieranych przez firm´ inwestycyj-
nà umów, których przedmiotem sà czyn-
noÊci niemajàce istotnego znaczenia dla
prawid∏owego wykonywania przez firm´
inwestycyjnà obowiàzków okreÊlonych
przepisami prawa, sytuacji finansowej
firmy, ciàg∏oÊci lub stabilnoÊci prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej przez fir-
m´, w szczególnoÊci których przedmio-
tem jest:

1) Êwiadczenie na rzecz firmy inwesty-
cyjnej doradztwa lub innych us∏ug
niezwiàzanych bezpoÊrednio z dzia∏al-
noÊcià maklerskà prowadzonà przez
firm´ inwestycyjnà, w tym us∏ug:

a) doradztwa prawnego,

b) szkolenia pracowników,

c) prowadzenia ksiàg rachunkowych,

d) ochrony osób lub mienia;

2) Êwiadczenie na rzecz firmy inwesty-
cyjnej us∏ug wystandaryzowanych,
w tym us∏ug polegajàcych na dostar-
czaniu informacji rynkowych lub in-
formacji o notowaniach instrumen-
tów finansowych.

Art. 81g. 1. Firma inwestycyjna mo˝e zawrzeç
umow´ o wykonywanie czynnoÊci
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià maklerskà
prowadzonà przez t´ firm´ z przedsi´-
biorcà zagranicznym, który nie ma
miejsca sta∏ego zamieszkania albo
siedziby na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, a której przedmio-
tem jest powierzenie wykonywania
czynnoÊci z zakresu us∏ugi, o której
mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, Êwiadczo-
nej na rzecz klienta detalicznego, pod
warunkiem ˝e:

1) przedsi´biorca zagraniczny posia-
da zezwolenie na wykonywanie
czynnoÊci w zakresie przedmiotu
umowy, udzielone przez w∏aÊciwy
organ nadzoru w kraju macierzy-
stym, o ile jest ono wymagane,
i podlega w tym zakresie nadzoro-
wi tego organu;

2) Komisja zawar∏a z organem nadzo-
ru, o którym mowa w pkt 1, poro-
zumienie, o którym mowa w art. 20
ust. 2 ustawy o nadzorze.

2. W przypadku gdy warunki, o których
mowa w ust. 1, nie sà spe∏nione, za-
warcie przez firm´ inwestycyjnà
umowy o wykonywanie czynnoÊci
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià maklerskà
prowadzonà przez t´ firm´ wymaga
zawiadomienia Komisji co najmniej
na 2 miesiàce przed jej zawarciem.
Umowa mo˝e zostaç zawarta pod wa-
runkiem niezg∏oszenia przez Komisj´
sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia
tej umowy.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, firma inwestycyjna do∏àcza:

1) dokumenty dotyczàce dzia∏alnoÊci
gospodarczej prowadzonej przez
przedsi´biorc´ zagranicznego,
z którym umowa ma zostaç zawar-
ta;

2) dokumenty lub informacje po-
twierdzajàce spe∏nienie warunków,
o których mowa w art. 81b ust. 1
pkt 2—10;

3) projekt umowy, która ma byç za-
warta z przedsi´biorcà zagranicz-
nym;

4) posiadane zezwolenia na wykony-
wanie czynnoÊci w zakresie przed-
miotu umowy udzielone przedsi´-
biorcy zagranicznemu wymagane
w jego paƒstwie macierzystym.

4. Komisji przys∏uguje prawo zg∏oszenia
sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia
umowy w terminie 2 miesi´cy od
dnia dokonania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 2, w przypad-
ku gdy istnieje uzasadnione podejrze-
nie, ˝e wykonywanie przez przedsi´-
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biorc´ zagranicznego czynnoÊci w za-
kresie przedmiotu umowy mog∏oby
doprowadziç do naruszenia bezpie-
czeƒstwa obrotu lub interesów klien-
tów firmy inwestycyjnej. W przypad-
ku niezg∏oszenia sprzeciwu Komisja
mo˝e wyznaczyç termin, w ciàgu któ-
rego zawarcie umowy mo˝e zostaç
dokonane.

5. Komisja bioràc pod uwag´ koniecz-
noÊç zapewnienia prawid∏owego wy-
konywania przez firm´ inwestycyjnà
obowiàzków okreÊlonych przepisami
prawa, wskazuje, w formie uchwa∏y,
opis przypadków, w których pomimo
niespe∏niania warunku, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, nie wyst´-
puje zagro˝enie naruszenia bezpie-
czeƒstwa obrotu lub interesów klien-
tów firmy inwestycyjnej. Uchwa∏a
podlega og∏oszeniu w Dzienniku
Urz´dowym Komisji Nadzoru Finan-
sowego.”;

72) w art. 82:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej, z zastrze˝e-
niem art. 111 ust. 2, zawiera:”,

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

„4a) w przypadku akcjonariuszy b´dàcych
jednostkami organizacyjnymi nieposia-
dajàcymi osobowoÊci prawnej, posiada-
jàcych co najmniej 10 % ogólnej liczby
g∏osów lub co najmniej 10 % kapita∏u
zak∏adowego wnioskodawcy, odpo-
wiednio informacje, o których mowa
w pkt 4;”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje o podmiotach wchodzàcych
w sk∏ad tej samej co wnioskodawca gru-
py kapita∏owej obejmujàce wskazanie ich
firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, sie-
dziby i adresu lub miejsca zamieszkania
i adresu, opis prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz, w przypadku osoby
prawnej b´dàcej podmiotem dominujà-
cym wobec wnioskodawcy, je˝eli pod-
miot ten jest finansowà spó∏kà holdingo-
wà, o której mowa w art. 98a ust. 2
pkt 16, wskazanie danych osobowych
osób wchodzàcych w sk∏ad jej organów
zarzàdzajàcych i nadzorczych, ich kwalifi-
kacji zawodowych oraz dotychczasowe-
go przebiegu pracy zawodowej;”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wskazanie zakresu czynnoÊci, które wnios-
kodawca zamierza wykonywaç;”,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) oÊwiadczenia osób wymienionych
w pkt 1, z wy∏àczeniem wspólników oraz
komplementariuszy w spó∏ce osobowej,

˝e nie by∏y uznane prawomocnym orze-
czeniem za winne pope∏nienia przest´p-
stwa skarbowego, przest´pstwa prze-
ciwko wiarygodnoÊci dokumentów,
mieniu, obrotowi gospodarczemu, ob-
rotowi pieni´dzmi i papierami warto-
Êciowymi, za przest´pstwa okreÊlone
w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci
przemys∏owej, za przest´pstwa okreÊlo-
ne w ustawie z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych, za prze-
st´pstwa okreÊlone w ustawie o ofercie
publicznej lub za przest´pstwa okreÊlo-
ne w niniejszej ustawie;”,

— po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) w przypadku zamiaru prowadzenia
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69
ust. 2 pkt 8, wskazanie podmiotu lub
podmiotów, które na podstawie umo-
wy z wnioskodawcà, b´dà dokonywaç
rozrachunku oraz rozliczania transakcji
zawieranych w alternatywnym syste-
mie obrotu oraz zasad, na jakich ma
byç dokonywany rozrachunek oraz roz-
liczanie transakcji przez ten podmiot
lub podmioty;”,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) informacje o dotychczas prowadzonej
przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci
gospodarczej;”,

b) w ust. 2:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku, z zastrze˝eniem art. 111 ust. 2a,
do∏àcza si´:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) regulaminy okreÊlajàce sposób prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci w zakresie czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 7, w przy-
padku zamiaru Êwiadczenia us∏ug na
rzecz klienta detalicznego;”,

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

„2a) opis zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci
w zakresie czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 7, w przypadku zamiaru
Êwiadczenia us∏ug na rzecz klienta pro-
fesjonalnego;”,

— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) regulamin organizacyjny, opis systemu
kontroli wewn´trznej i regulamin nadzo-
ru zgodnoÊci dzia∏alnoÊci z prawem;

4) regulamin ochrony przep∏ywu informacji
poufnych oraz stanowiàcych tajemnic´
zawodowà oraz procedury wewn´trzne
zapobiegajàce wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoÊci majàtkowych po-
chodzàcych z nielegalnych lub nieujaw-
nionych êróde∏;”,

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

„4a) regulamin zarzàdzania konfliktami inte-
resów;”,
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— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) regulamin inwestowania przez osoby po-
wiàzane z firmà inwestycyjnà lub na ich
rachunek w instrumenty finansowe;

6) w przypadku wnioskodawcy prowadzàce-
go dotychczas dzia∏alnoÊç gospodarczà
— ostatnie sprawozdanie finansowe
wnioskodawcy wraz z opinià podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych i raportem z badania, je˝eli
badanie jest wymagane przepisami pra-
wa;”,

— pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8) w przypadku wnioskodawcy korzystajà-
cego z wy∏àczenia wynikajàcego z art. 98
ust. 9, dokument potwierdzajàcy zawar-
cie umowy ubezpieczenia;”,

9) z∏o˝one przez akcjonariuszy b´dàcych
osobami fizycznymi, posiadajàcych co
najmniej 10 % ogólnej liczby g∏osów lub
co najmniej 10 % kapita∏u zak∏adowego
wnioskodawcy, pod rygorem odpowie-
dzialnoÊci karnej, oÊwiadczenia o êródle
pochodzenia Êrodków pieni´˝nych prze-
znaczonych na zap∏at´ za obejmowane
lub nabywane akcje lub udzia∏y wniosko-
dawcy;”,

— dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) kopi´ umowy z Krajowym Depozytem
o uczestnictwo w systemie rekompen-
sat zawartej pod warunkiem uzyskania
zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przez osoby powiàzane, o których mowa
w ust. 2 pkt 5, rozumie si´:

1) osob´ wchodzàcà w sk∏ad statutowych
organów firmy inwestycyjnej, a w przy-
padku firmy inwestycyjnej prowadzonej
w formie spó∏ki osobowej równie˝
wspólnika lub komplementariusza;

2) osob´ pozostajàcà w stosunku pracy,
zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z firmà inwe-
stycyjnà;

3) osob´ fizycznà, która jest agentem tej
firmy inwestycyjnej;

4) osob´ fizycznà wykonujàcà czynnoÊci
przekazane przez firm´ inwestycyjnà
zgodnie z umowà, o której mowa
w art. 81a ust. 1;

5) osob´ kierujàcà dzia∏alnoÊcià:

a) agenta tej firmy inwestycyjnej,
w przypadku gdy agentem firmy in-
westycyjnej jest jednostka organiza-
cyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej,

b) podmiotu wykonujàcego czynnoÊci
przekazane przez firm´ inwestycyjnà
zgodnie z umowà, o której mowa
w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy

podmiot ten jest jednostkà organiza-
cyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej;

6) osob´ wchodzàcà w sk∏ad organu zarzà-
dzajàcego:

a) agenta tej firmy inwestycyjnej,
w przypadku gdy agentem firmy in-
westycyjnej jest osoba prawna,

b) podmiotu wykonujàcego czynnoÊci
przekazane przez firm´ inwestycyjnà
zgodnie z umowà, o której mowa
w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy
podmiot ten jest osobà prawnà;

7) osob´ pozostajàcà w stosunku pracy,
zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z:

a) podmiotem, o którym mowa w pkt 5
lit. a lub pkt 6 lit. a, o ile uczestniczy
ona w wykonywaniu czynnoÊci po-
Êrednictwa w zakresie dzia∏alnoÊci
prowadzonej przez t´ firm´ inwesty-
cyjnà,

b) podmiotem, o którym mowa w pkt 5
lit. b lub pkt 6 lit. b, o ile uczestniczy
ona w wykonywaniu czynnoÊci prze-
kazanych przez firm´ inwestycyjnà.”;

73) w art. 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Firma inwestycyjna jest obowiàzana zatrud-
niaç, na podstawie umowy o prac´, co naj-
mniej:

1) jednego maklera papierów wartoÊcio-
wych — do wykonywania ka˝dej z czyn-
noÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 1—3, 6 i 8 oraz ust. 4 pkt 1;

2) dwóch doradców inwestycyjnych — do
wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 4;

3) jednego doradc´ inwestycyjnego lub jed-
nego maklera papierów wartoÊciowych
— do wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Firma inwestycyjna nie ma obowiàzku za-
trudniania maklera papierów wartoÊcio-
wych do wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, których przed-
miotem sà instrumenty finansowe, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyj-
nych.”;

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

„Art. 83a. 1. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
stosowaç w prowadzonej dzia∏alnoÊci
rozwiàzania techniczne i organizacyj-
ne zapewniajàce bezpieczeƒstwo
i ciàg∏oÊç Êwiadczonych us∏ug ma-
klerskich oraz ochron´ interesów
klientów i informacji poufnych lub
stanowiàcych tajemnic´ zawodowà.
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2. Informacje upowszechniane przez fir-
m´ inwestycyjnà w celu reklamy lub
promocji us∏ug Êwiadczonych przez
t´ firm´ inwestycyjnà powinny byç
rzetelne i zrozumia∏e.

3. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
Êwiadczàc us∏ug´ maklerskà braç pod
uwag´ najlepiej poj´ty interes klien-
ta.

4. Firma inwestycyjna jest obowiàzana:

1) przechowywaç dokumenty oraz in-
ne noÊniki informacji sporzàdzane
lub otrzymywane w zwiàzku ze
Êwiadczonymi us∏ugami maklerski-
mi w sposób zabezpieczajàcy treÊç
tych informacji przed utratà lub
modyfikacjà;

2) ewidencjonowaç transakcje zawie-
rane w zakresie instrumentów
finansowych, w tym równie˝ trans-
akcje zawierane na rachunek w∏as-
ny.”;

75) w art. 84:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazanie czynnoÊci, na wykonywanie któ-
rych jest udzielone zezwolenie;”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zezwolenie nie mo˝e byç udzielone wy∏àcz-
nie na wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych
w art. 69 ust. 4.”;

76) w art. 85:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wniosek nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 82 lub art. 111;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) z analizy wniosku i za∏àczonych do niego
dokumentów wynika, ˝e wnioskodawca nie
zapewni prowadzenia dzia∏alnoÊci w spo-
sób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu obrotu
instrumentami finansowymi lub nale˝ycie
zabezpieczajàcy interesy klientów;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Êrodki pieni´˝ne przeznaczone na nabycie
lub obj´cie akcji albo udzia∏ów wniosko-
dawcy albo Êrodki pieni´˝ne wniesione jako
wk∏ad do b´dàcej wnioskodawcà spó∏ki jaw-
nej, partnerskiej lub komandytowej pocho-
dzà z nieudokumentowanych êróde∏, po˝y-
czek, kredytów albo sà w inny sposób obcià-
˝one, w przypadku gdy wnioskodawca ubie-
ga si´ o zezwolenie na prowadzenie dzia∏al-
noÊci maklerskiej w formie domu makler-
skiego.”;

77) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
niezw∏ocznie informowaç Komisj´ o:

1) zmianach danych zawartych we
wniosku o udzielenie zezwolenia
i w za∏àcznikach do niego, o których
mowa w art. 82 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
i 7—9, z zastrze˝eniem pkt 2;

2) zmianach w sk∏adzie akcjonariuszy
albo wspólników posiadajàcych ak-
cje lub udzia∏y bezpoÊrednio lub po-
Êrednio przez podmioty zale˝ne:

a) wynikajàcych z osiàgni´cia lub
przekroczenia 20 %, 33 %, albo
50 % ogólnej liczby g∏osów lub
kapita∏u zak∏adowego albo

b) wynikajàcych, w przypadku akcjo-
nariuszy lub wspólników posiada-
jàcych co najmniej 20 %, 33 %
albo 50 % ogólnej liczby g∏osów
lub kapita∏u zak∏adowego, ze
zmniejszenia tego udzia∏u odpo-
wiednio poni˝ej 20 %, 33 % albo
50 % ogólnej liczby g∏osów lub
kapita∏u zak∏adowego;

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

2. Firma inwestycyjna jest obowiàzana
równie˝ przekazywaç Komisji informa-
cje dotyczàce prowadzonej przez firm´
inwestycyjnà dzia∏alnoÊci i jej sytuacji
finansowej, w tym w przypadku domu
maklerskiego — informacje dotyczàce
przestrzegania przez ten dom maklerski
adekwatnoÊci kapita∏owej, oraz zdarzeƒ
mogàcych mieç wp∏yw na prowadzonà
przez nià dzia∏alnoÊç lub jej sytuacj´
finansowà.”;

78) uchyla si´ art. 87;

79) w art. 89:

a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. W razie koniecznoÊci zabezpieczenia intere-
su publicznego Komisja mo˝e w drodze de-
cyzji:

1) skróciç termin wskazany w ust. 1 pkt 3,

2) wskazaç czynnoÊci, jakie firma inwestycyj-
na mo˝e podejmowaç do czasu wygaÊ-
ni´cia zezwolenia na prowadzenie dzia∏al-
noÊci maklerskiej, lub

3) wskazaç termin, w którym nast´puje za-
koƒczenie prowadzenia dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej, w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. O ile w decyzji w sprawie cofni´cia zezwole-
nia na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej
lub decyzji, o której mowa w ust. 2, nie
okreÊlono inaczej, w przypadku otwarcia li-
kwidacji — do czasu wygaÊni´cia zezwole-
nia, a w przypadku cofni´cia zezwolenia —
do czasu zaprzestania prowadzenia dzia∏al-
noÊci, firma inwestycyjna wykonuje wy∏àcz-
nie czynnoÊci wynikajàce z prowadzenia ra-
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chunków, o których mowa w art. 69 ust. 4
pkt 1, lub umów o zarzàdzanie portfelem in-
strumentów finansowych — bez mo˝liwoÊci
zawierania nowych umów — oraz wynikajà-
ce z nabytych na rachunek klientów instru-
mentów pochodnych, czynnoÊci majàce na
celu zakoƒczenie tych inwestycji przez klien-
tów.

4. W przypadku wygaÊni´cia lub cofni´cia ze-
zwolenia lub zaprzestania prowadzenia ra-
chunków, o których mowa w art. 69 ust. 4
pkt 1, przez podmiot prowadzàcy dzia∏al-
noÊç maklerskà, Komisja mo˝e nakazaç
przeniesienie instrumentów finansowych
i Êrodków pieni´˝nych oraz dokumentów
zwiàzanych z prowadzeniem rachunków,
o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, do in-
nej firmy inwestycyjnej, która uprzednio wy-
razi∏a na to zgod´.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku niewydania przez Komisj´ na-
kazu, o którym mowa w ust. 4, do post´po-
wania z dokumentami zwiàzanymi z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej stosuje si´
art. 476 § 3 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
— Kodeks spó∏ek handlowych. Podmiot pro-
wadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà niezw∏ocz-
nie zawiadamia Komisj´ o wyznaczeniu
przechowawcy dokumentów zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej.
W przypadku wyznaczenia przechowawcy
przez sàd zawiadomienia Komisji dokonuje
ten sàd.”;

80) w art. 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Firmy inwestycyjne prowadzàce dzia∏alnoÊç
wy∏àcznie w zakresie zarzàdzania portfelami
instrumentów finansowych lub doradztwa in-
westycyjnego w zakresie instrumentów finan-
sowych dopuszczonych do obrotu zorganizo-
wanego mogà byç cz∏onkami izby, o której mo-
wa w ust. 1, lub izby gospodarczej, o której
mowa w przepisach o funduszach inwestycyj-
nych.”;

81) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisów art. 69 ust. 1, art. 82, art. 83a ust. 1,
art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1
i 2 nie stosuje si´ do zagranicznych firm inwe-
stycyjnych. Przepisu art. 86 ust. 2 nie stosuje
si´ do zagranicznych firm inwestycyjnych
w zakresie odnoszàcym si´ do sytuacji finan-
sowej.”;

82) po art. 93 dodaje si´ art. 93a w brzmieniu:

„Art. 93a. 1. Firma inwestycyjna, która nabywa
lub zbywa na w∏asny lub cudzy ra-
chunek instrumenty finansowe do-
puszczone do obrotu na rynku regu-
lowanym, jest obowiàzana przekazaç
Komisji sprawozdanie obejmujàce
dane dotyczàce danej transakcji nie
póêniej ni˝ do koƒca dnia roboczego
nast´pujàcego po dniu, w którym ta
transakcja zosta∏a zawarta.

2. Zakres, tryb i form´ przekazywania
przez firmy inwestycyjne sprawo-
zdaƒ, o których mowa w ust. 1, okreÊ-
la rozporzàdzenie 1287/2006.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
nie powstaje w przypadku transakcji
zawartych na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu, je-
˝eli dost´p Komisji do informacji
o tych transakcjach w zakresie okreÊlo-
nym w rozporzàdzeniu 1287/2006 jest
zapewniony przez rynek lub system,
na którym zosta∏a zawarta transakcja.

4. Komisja jest obowiàzana przekazaç
informacje zawarte w sprawozdaniu
otrzymanym zgodnie z ust. 1, do or-
ganu nadzoru nad rynkiem najodpo-
wiedniejszym pod wzgl´dem p∏ynno-
Êci ustalonym zgodnie z art. 9 albo
art. 10 rozporzàdzenia 1287/2006.

5. Komisja ustala, na podstawie infor-
macji przekazanych zgodnie z art. 11
rozporzàdzenia 1287/2006 przez spó∏-
ki prowadzàce gie∏d´ oraz spó∏ki pro-
wadzàce rynek pozagie∏dowy, wykaz
instrumentów finansowych, dla któ-
rych rynkiem najodpowiedniejszym
pod wzgl´dem p∏ynnoÊci jest rynek
organizowany na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zgodnie z przepi-
sami art. 9 albo art. 10 rozporzàdzenia
1287/2006. Wykaz jest aktualizowany
na bie˝àco.

6. Komisja udost´pnia wykaz, o którym
mowa w ust. 5, w∏aÊciwym organom
nadzoru w innych paƒstwach cz∏on-
kowskich.”;

83) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) tryb i warunki post´powania firm
inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków
powierniczych w zakresie:

a) promowania Êwiadczonych us∏ug
oraz kontaktów z potencjalnymi
klientami,

b) zawierania transakcji i dokony-
wania rozliczeƒ,

c) klasyfikowania klientów do ró˝-
nych kategorii,

d) Êwiadczenia us∏ug, w tym w za-
kresie Êwiadczenia us∏ug na rzecz
ró˝nych kategorii klientów,

e) prowadzenia ewidencji zawie-
ranych transakcji oraz archiwiza-
cji dokumentów i innych noÊni-
ków informacji sporzàdzanych
w zwiàzku z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci,
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f) ustanawiania i realizacji zabezpie-
czeƒ sp∏aty kredytów i po˝yczek
udzielonych na nabycie instru-
mentów finansowych oraz zabez-
pieczenia wierzytelnoÊci na in-
strumentach finansowych, je˝eli
konstrukcja tych instrumentów
umo˝liwia ustanowienie zabez-
pieczenia

— w odniesieniu do wykonywania
przez te podmioty czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 69 ust. 2 i 4
i art. 119 ust. 1, w zakresie nieuregu-
lowanym przepisami art. 7—16 roz-
porzàdzenia 1287/2006, przy zapew-
nieniu nale˝ytej starannoÊci, ochro-
ny klienta oraz bezpiecznego
i sprawnego zawierania i rozliczania
transakcji, a tak˝e przejrzystoÊci
i bezpieczeƒstwa obrotu;

2) zakres i szczegó∏owe zasady wyzna-
czania ca∏kowitego wymogu kapita-
∏owego, w tym wymogów kapita∏o-
wych, dla domów maklerskich oraz
okreÊlania maksymalnej wysokoÊci
kredytów, po˝yczek i wyemitowa-
nych d∏u˝nych papierów wartoÊcio-
wych w stosunku do kapita∏ów dla
tych domów maklerskich, w tym:
a) warunki i sposób wyznaczania

ca∏kowitego wymogu kapita∏o-
wego metodà uwzgl´dniajàcà
wymóg kapita∏owy z tytu∏u kosz-
tów sta∏ych albo metodà
uwzgl´dniajàcà wspó∏czynnik
przejÊcia,

b) warunki i sposób stosowania
przy wyznaczaniu wymogów ka-
pita∏owych wspó∏czynników, me-
tod, ocen i innych rozwiàzaƒ,
o których mowa w art. 105, 105a,
105c i 105d, wymagajàcych zgo-
dy Komisji, a tak˝e przypadki,
w których nie jest wymagana
zgoda Komisji na ich stosowanie

— przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci
odpowiedniego zabezpieczenia ka-
pita∏owego w stosunku do wielkoÊci
poszczególnych rodzajów ryzyka
ponoszonego w dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej, wysokoÊci kosztów sta∏ych
i zobowiàzaƒ, skali prowadzonej
dzia∏alnoÊci oraz kapita∏u za∏o˝yciel-
skiego;

3) warunki, jakie musi spe∏niaç organi-
zowany przez firm´ inwestycyjnà al-
ternatywny system obrotu oraz za-
kres, tryb i form´ upowszechniania
informacji o transakcjach i obrotach
w tym systemie, przy uwzgl´dnie-
niu koniecznoÊci zapewnienia bez-
pieczeƒstwa oraz przejrzystoÊci ob-
rotu instrumentami finansowymi,
w zakresie nieuregulowanym prze-
pisami art. 17—20 i art. 27—34 roz-
porzàdzenia 1287/2006;

4) zakres, tryb i form´ oraz terminy
przekazywania informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 2, przez firmy
inwestycyjne, banki, o których mo-
wa w art. 70 ust. 2, i banki powierni-
cze, przy uwzgl´dnieniu konieczno-
Êci umo˝liwienia Komisji, w zakre-
sie okreÊlonym ustawà, wykonywa-
nia nadzoru nad dzia∏alnoÊcià tych
podmiotów;

5) szczegó∏owe warunki techniczne
i organizacyjne wymagane do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci przez firm´
inwestycyjnà, bank, o którym mowa
w art. 70 ust. 2, oraz do prowadze-
nia rachunków papierów wartoÊcio-
wych przez bank powierniczy, oraz
szczegó∏owe warunki zarzàdzania
ryzykiem i funkcjonowania systemu
kontroli wewn´trznej w domu ma-
klerskim oraz szacowania przez dom
maklerski kapita∏u wewn´trznego
i dokonywania przeglàdów procesu
szacowania i utrzymywania tego ka-
pita∏u, z uwzgl´dnieniem koniecz-
noÊci zapewnienia bezpiecznego
i sprawnego prowadzenia tej dzia-
∏alnoÊci oraz efektywnego nadzoro-
wania ryzyka zwiàzanego z tà dzia-
∏alnoÊcià, bioràc pod uwag´ zakres
prowadzonej dzia∏alnoÊci przez te
domy maklerskie;

6) zakres, tryb i form´ oraz terminy
upowszechniania informacji zwiàza-
nych z adekwatnoÊcià kapita∏owà,
przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci za-
pewnienia dost´pu do informacji
w celu zapewnienia konkurencji po-
mi´dzy domami maklerskimi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, obowiàzki sprawozdawcze
domów maklerskich, banków prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà oraz za-
granicznych firm inwestycyjnych pro-
wadzàcych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej dzia∏alnoÊç maklerskà
w formie oddzia∏u i zagranicznych
osób prawnych, o których mowa
w art. 115, prowadzàcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏al-
noÊç maklerskà w formie oddzia∏u,
banków powierniczych, podmiotów,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,
oraz Krajowego Depozytu i spó∏ki, któ-
rej Krajowy Depozyt przekaza∏ wyko-
nywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1,
a tak˝e Narodowego Banku Polskiego
w zakresie obrotu papierami warto-
Êciowymi emitowanymi przez Skarb
Paƒstwa, tak aby sprawozdania spo-
rzàdzane przez te podmioty pozwala∏y
na dokonywanie analiz w zakresie sta-
nu, dynamiki oraz struktury zad∏u˝enia
bud˝etu paƒstwa w skarbowych pa-
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pierach wartoÊciowych wed∏ug grup
inwestorów oraz rodzajów tych papie-
rów.”;

84) w art. 95:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Dzia∏alnoÊç maklerska prowadzona przez
spó∏k´, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e
obejmowaç wy∏àcznie czynnoÊci wskazane
w art. 69 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 oraz w ust. 4
pkt 3, 4, 6 i 7.

3. Dzia∏alnoÊç maklerska prowadzona przez
spó∏k´, o której mowa w ust. 1 pkt 4—6, mo-
˝e obejmowaç wy∏àcznie czynnoÊci wskaza-
ne w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz w ust. 4
pkt 3, 4 i 6.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zap∏ata za obejmowane albo nabywane ak-
cje domu maklerskiego, które nie sà zdema-
terializowane lub udzia∏y domu maklerskie-
go, nie mo˝e pochodziç z nieudokumento-
wanych êróde∏, po˝yczek, kredytów albo byç
w inny sposób obcià˝ona.”,

c) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7. Jedynym akcjonariuszem domu maklerskie-
go w formie spó∏ki akcyjnej mo˝e byç wy-
∏àcznie osoba prawna.

8. Jedynym udzia∏owcem domu maklerskiego
w formie spó∏ki z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià mo˝e byç wy∏àcznie osoba prawna.”;

85) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przez kapita∏ za∏o˝ycielski domu maklerskiego
rozumie si´ sum´ kapita∏u zak∏adowego w wiel-
koÊci, w jakiej zosta∏ wp∏acony, kapita∏u zapaso-
wego, niepodzielonego zysku z lat ubieg-
∏ych oraz kapita∏ów rezerwowych z wy∏àcze-
niem kapita∏u z aktualizacji wyceny, pomniej-
szonà o niepokrytà strat´ z lat ubieg∏ych.”;

86) w art. 98:

a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Kapita∏ za∏o˝ycielski domu maklerskiego na
prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej wyno-
si, z zastrze˝eniem ust. 2—4, 8 i 9, co naj-
mniej równowartoÊç w z∏otych 125 000 euro.

2. W przypadku gdy dom maklerski nie prowa-
dzi dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69 ust. 4
pkt 1, kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi co naj-
mniej równowartoÊç w z∏otych 50 000 euro,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku gdy dom maklerski prowadzi
dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 69 ust. 2
pkt 3 lub 7, kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi
co najmniej równowartoÊç w z∏otych
730 000 euro.

4. Kapita∏ za∏o˝ycielski domu maklerskiego,
który nie prowadzi dzia∏alnoÊci, o której mo-
wa w art. 69 ust. 2 pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4
pkt 1, b´dàcego jednoczeÊnie agentem
ubezpieczeniowym lub brokerem ubezpie-

czeniowym w rozumieniu odpowiednio
art. 7 ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczenio-
wym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z póên. zm.9)),
wynosi co najmniej równowartoÊç w z∏otych
25 000 euro.”,

b) uchyla si´ ust. 5—7,

c) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8. Nie wymaga kapita∏u za∏o˝ycielskiego w wy-
sokoÊci ustalonej zgodnie z ust. 3 prowadze-
nie przez dom maklerski dzia∏alnoÊci, o któ-
rej mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, wy∏àcznie
w zakresie transakcji d∏ugoterminowych
o cechach okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie ust. 11, o ile nie prowa-
dzi dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69
ust. 2 pkt 7.

9. W przypadku gdy dom maklerski nie prowa-
dzi dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 69
ust. 2 pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4 pkt 1 oraz nie
spe∏nia wymogu posiadania kapita∏u za∏o˝y-
cielskiego w wysokoÊci ustalonej zgodnie
z ust. 2 lub 4, jest on obowiàzany do zawar-
cia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno-
Êci cywilnej za szkody powsta∏e w zwiàzku
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci maklerskiej.”,

d) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a i 9b w brzmieniu:

„9a. Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywil-
nej, o którym mowa w ust. 9, obejmuje
szkody wyrzàdzone przez dom maklerski
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià wykonywanà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
innych paƒstw cz∏onkowskich.

9b. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 9, termin powstania
obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà
sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci
pod uwag´ wykonywanà dzia∏alnoÊç do-
mów maklerskich oraz zakres prowadzonej
dzia∏alnoÊci.”,

e) ust. 10 i 11 otrzymuje brzmienie:

„10. RównowartoÊç kwot wyra˝onych w euro,
o których mowa w ust. 1—4, jest ustalana
przy zastosowaniu Êredniego kursu euro
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym
dat´ z∏o˝enia wniosku o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci makler-
skiej.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, cechy transakcji d∏ugotermino-
wych, które mogà byç dokonywane przez
dom maklerski bez obowiàzku posiadania
kapita∏u za∏o˝ycielskiego w wysokoÊci
ustalonej zgodnie z ust. 3, z uwzgl´dnie-

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

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167,
poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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niem koniecznoÊci zapewnienia bezpiecz-
nego prowadzenia dzia∏alnoÊci makler-
skiej.”;

87) po art. 98 dodaje si´ art. 98a—98j w brzmieniu:

„Art. 98a. 1. W zakresie adekwatnoÊci kapita∏owej
domy maklerskie z wy∏àczeniem do-
mów maklerskich, które nie prowa-
dzà dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 69 ust. 2 pkt 2—4, 6—8 lub
ust. 4 pkt 1, sà obowiàzane spe∏niaç
wymogi dotyczàce:

1) utrzymywania kapita∏ów nadzoro-
wanych na poziomie, o którym
mowa w ust. 3;

2) wyznaczania ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego;

3) zarzàdzania ryzykiem oraz szaco-
wania kapita∏u wewn´trznego i do-
konywania przeglàdów procesu
szacowania i utrzymywania tego
kapita∏u;

4) upowszechniania informacji doty-
czàcych spe∏niania wymogów,
o których mowa w pkt 1—3.

2. Do celów adekwatnoÊci kapita∏owej
przez u˝yte w niniejszym artykule
oraz w art. 98b—98j, art. 103 ust. 3,
art. 105—105g i art. 167a, okreÊlenia:

1) podmiot dominujàcy — rozumie
si´ równie˝ podmiot uznany przez
Komisj´ za podmiot dominujàcy
zgodnie z ust. 14;

2) podmiot zale˝ny — rozumie si´
równie˝ podmiot, w stosunku do
którego inny podmiot jest podmio-
tem dominujàcym w rozumieniu
pkt 1, przy czym wszystkie podmio-
ty zale˝ne od tego podmiotu zale˝-
nego uwa˝a si´ równie˝ za pod-
mioty zale˝ne od tego podmiotu
dominujàcego;

3) grupa kapita∏owa — rozumie si´
podmiot dominujàcy wraz z pod-
miotami od niego zale˝nymi;

4) udzia∏ kapita∏owy — rozumie si´
posiadany poÊrednio lub bezpo-
Êrednio udzia∏ dajàcy prawo do po-
nad 20 % kapita∏u innego podmio-
tu lub prawo do wykonywania po-
nad 20 % g∏osów w organach in-
nego podmiotu;

5) dom maklerski — rozumie si´ dom
maklerski obowiàzany spe∏niaç
wymogi, o których mowa w ust. 1;

6) zagraniczna firma inwestycyjna —
rozumie si´ zagranicznà firm´ in-
westycyjnà z wy∏àczeniem za-
granicznej instytucji kredytowej
oraz podmiotów nieprowadzàcych
dzia∏alnoÊci w zakresie czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4 pkt 1;

7) firma inwestycyjna z paƒstw trze-
cich — rozumie si´ osob´ prawnà
lub jednostk´ organizacyjnà niepo-
siadajàcà osobowoÊci prawnej
z siedzibà poza terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, a w przypadku
gdy przepisy danego paƒstwa nie
wymagajà ustanowienia siedziby
— z centralà poza terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, albo osob´
fizycznà z miejscem zamieszkania
poza terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego, prowadzàcà na podsta-
wie zezwolenia w∏aÊciwego orga-
nu nadzoru dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium tego paƒstwa, z wy-
∏àczeniem banku zagranicznego
prowadzàcego na podstawie ze-
zwolenia w∏aÊciwego organu nad-
zoru na terytorium tego paƒstwa
dzia∏alnoÊç maklerskà, lub prowa-
dzàcego na podstawie zezwolenia
w∏aÊciwego organu nadzoru na te-
rytorium tego paƒstwa rachunki,
na których sà rejestrowane papiery
wartoÊciowe dopuszczone do ob-
rotu na zagranicznym rynku regu-
lowanym oraz z wy∏àczeniem pod-
miotów nieprowadzàcych dzia∏al-
noÊci w zakresie czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2—4, 6—8 lub ust. 4 pkt 1;

8) firma inwestycyjna — rozumie si´
dom maklerski, zagranicznà firm´
inwestycyjnà oraz firm´ inwesty-
cyjnà z paƒstw trzecich;

9) bank krajowy — rozumie si´ pod-
miot, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Prawo bankowe;

10) instytucja kredytowa — rozumie
si´ podmiot, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we;

11) bank zagraniczny — rozumie si´
podmiot, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Prawo bankowe;

12) bank — rozumie si´ bank krajowy,
instytucj´ kredytowà i bank zagra-
niczny;

13) instytucja — rozumie si´ dom ma-
klerski, zagranicznà firm´ inwesty-
cyjnà, bank krajowy oraz instytucj´
kredytowà;

14) instytucja finansowa — rozumie
si´ podmiot, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we, z wy∏àczeniem firmy inwesty-
cyjnej;
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15) dominujàcy podmiot nieregulowa-
ny — rozumie si´ podmiot, o któ-
rym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzo-
rze uzupe∏niajàcym nad instytucja-
mi kredytowymi, zak∏adami ubez-
pieczeƒ i firmami inwestycyjnymi
wchodzàcymi w sk∏ad konglome-
ratu finansowego (Dz. U. Nr 83,
poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119), zwanej dalej „ustawà
o nadzorze uzupe∏niajàcym”;

16) finansowa spó∏ka holdingowa —
rozumie si´ instytucj´ finansowà,
której podmiotami zale˝nymi sà
g∏ównie lub wy∏àcznie firmy inwe-
stycyjne, banki lub instytucje
finansowe, przy czym przynaj-
mniej jednym podmiotem zale˝-
nym jest firma inwestycyjna lub
bank, oraz która nie jest dominujà-
cym podmiotem nieregulowanym;

17) spó∏ka holdingowa o dzia∏alnoÊci
mieszanej — rozumie si´ podmiot
dominujàcy nieb´dàcy finansowà
spó∏kà holdingowà, firmà inwesty-
cyjnà, bankiem, ani dominujàcym
podmiotem nieregulowanym, od
którego podmiotem zale˝nym jest
przynajmniej jedna firma inwesty-
cyjna lub bank;

18) firma inwestycyjna dominujàca
w paƒstwie cz∏onkowskim — rozu-
mie si´ dom maklerski lub zagra-
nicznà firm´ inwestycyjnà, od któ-
rej podmiotem zale˝nym jest firma
inwestycyjna, bank lub instytucja
finansowa, lub która posiada udzia∏
kapita∏owy w takich podmiotach,
oraz która nie jest podmiotem za-
le˝nym w stosunku do innej insty-
tucji dzia∏ajàcej na podstawie ze-
zwolenia udzielonego w tym sa-
mym paƒstwie cz∏onkowskim, ani
finansowej spó∏ki holdingowej
z siedzibà na terytorium tego sa-
mego paƒstwa cz∏onkowskiego;

19) finansowa spó∏ka holdingowa do-
minujàca w paƒstwie cz∏onkow-
skim — rozumie si´ finansowà
spó∏k´ holdingowà, która nie jest
podmiotem zale˝nym od instytucji
dzia∏ajàcej na podstawie zezwole-
nia udzielonego w tym samym
paƒstwie cz∏onkowskim, ani od
finansowej spó∏ki holdingowej
z siedzibà na terytorium tego sa-
mego paƒstwa cz∏onkowskiego;

20) unijna dominujàca firma inwesty-
cyjna — rozumie si´ firm´ inwesty-
cyjnà dominujàcà w paƒstwie
cz∏onkowskim, która nie jest pod-
miotem zale˝nym od instytucji ani
od finansowej spó∏ki holdingowej
z siedzibà na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego;

21) unijna dominujàca finansowa
spó∏ka holdingowa — rozumie si´
finansowà spó∏k´ holdingowà do-
minujàcà w paƒstwie cz∏onkow-
skim, która nie jest podmiotem za-
le˝nym od instytucji ani od finan-
sowej spó∏ki holdingowej z siedzi-
bà na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego.

3. Dom maklerski jest obowiàzany
utrzymywaç kapita∏y nadzorowane,
o których mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2,
zwane dalej „kapita∏ami nadzorowa-
nymi”, na poziomie nie ni˝szym ni˝
wy˝sza z nast´pujàcych wartoÊci:

1) ca∏kowity wymóg kapita∏owy wy-
znaczony przez dom maklerski
zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwany dalej
„ca∏kowitym wymogiem kapita∏o-
wym”;

2) oszacowana przez dom maklerski
zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 kwo-
ta, niezb´dna do pokrycia wszyst-
kich istotnych zidentyfikowanych
rodzajów ryzyka wyst´pujàcych
w ramach prowadzonej przez ten
dom maklerski dzia∏alnoÊci oraz in-
nych istotnych rodzajów ryzyka
mogàcych potencjalnie w tej dzia-
∏alnoÊci wystàpiç w przysz∏oÊci,
zwana dalej „kapita∏em wewn´trz-
nym”.

4. Wyznaczanie ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego metodà uwzgl´dniajà-
cà wymóg kapita∏owy z tytu∏u kosz-
tów sta∏ych przez dom maklerski,
o którym mowa w art. 98 ust. 3, wy-
maga zgody Komisji.

5. Wyznaczanie ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego metodà uwzgl´dniajà-
cà wspó∏czynnik przejÊcia, wymaga
zgody Komisji.

6. Komisja sprawuje nadzór nad prze-
strzeganiem adekwatnoÊci kapita∏o-
wej przez domy maklerskie w uj´ciu
jednostkowym.

7. Dom maklerski podlega równie˝ nad-
zorowi nad przestrzeganiem ade-
kwatnoÊci kapita∏owej w uj´ciu skon-
solidowanym, w przypadku gdy jest:

1) firmà inwestycyjnà dominujàcà
w paƒstwie cz∏onkowskim lub unij-
nà dominujàcà firmà inwestycyjnà;

2) podmiotem zale˝nym od finanso-
wej spó∏ki holdingowej dominujà-
cej w paƒstwie cz∏onkowskim lub
unijnej dominujàcej finansowej
spó∏ki holdingowej;
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3) podmiotem zale˝nym od firmy in-
westycyjnej dominujàcej w paƒ-
stwie cz∏onkowskim lub unijnej do-
minujàcej firmy inwestycyjnej;

4) podmiotem zale˝nym od instytucji
dominujàcej w paƒstwie cz∏onkow-
skim, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 28 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe lub unij-
nej instytucji dominujàcej, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 tej usta-
wy.

8. Nadzór w uj´ciu skonsolidowanym
nad domem maklerskim lub zagra-
nicznà firmà inwestycyjnà, w przy-
padku gdy:

1) dom maklerski lub zagraniczna fir-
ma inwestycyjna jest firmà inwe-
stycyjnà dominujàcà w paƒstwie
cz∏onkowskim lub unijnà dominu-
jàcà firmà inwestycyjnà — sprawu-
je organ nadzoru, który udzieli∏ ze-
zwolenia na prowadzenie dzia∏al-
noÊci tego domu maklerskiego lub
tej zagranicznej firmy inwestycyj-
nej;

2) od finansowej spó∏ki holdingowej
dominujàcej w paƒstwie cz∏onkow-
skim lub unijnej dominujàcej finan-
sowej spó∏ki holdingowej podmio-
tem zale˝nym jest dom maklerski
lub zagraniczna firma inwestycyj-
na, a jednoczeÊnie podmiotami za-
le˝nymi w stosunku do tej finanso-
wej spó∏ki holdingowej nie sà ban-
ki krajowe lub instytucje kredyto-
we — sprawuje organ nadzoru,
który udzieli∏ zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci tego domu ma-
klerskiego lub tej zagranicznej fir-
my inwestycyjnej;

3) od finansowej spó∏ki holdingowej
dominujàcej w paƒstwie cz∏onkow-
skim lub unijnej dominujàcej finan-
sowej spó∏ki holdingowej podmio-
tami zale˝nymi sà domy makler-
skie lub zagraniczne firmy inwesty-
cyjne, które uzyska∏y zezwolenie
na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w dwóch lub wi´cej paƒstwach
cz∏onkowskich, a jednoczeÊnie
podmiotami zale˝nymi w stosunku
do tej finansowej spó∏ki holdingo-
wej nie sà banki krajowe lub insty-
tucje kredytowe — sprawuje organ
nadzoru, który udzieli∏ zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci tego
domu maklerskiego lub tej zagra-
nicznej firmy inwestycyjnej w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, w którym sie-
dzib´ posiada ta finansowa spó∏ka
holdingowa;

4) od dwóch lub wi´cej finansowych
spó∏ek holdingowych dominujà-
cych w paƒstwach cz∏onkowskich

lub unijnych dominujàcych finan-
sowych spó∏ek holdingowych, po-
siadajàcych siedziby w dwóch lub
wi´cej paƒstwach cz∏onkowskich,
podmiotami zale˝nymi sà domy
maklerskie lub zagraniczne firmy
inwestycyjne, które uzyska∏y ze-
zwolenia na prowadzenie dzia∏al-
noÊci w tych paƒstwach cz∏onkow-
skich, a jednoczeÊnie podmiotami
zale˝nymi w stosunku do finanso-
wej spó∏ki holdingowej nie sà ban-
ki krajowe lub instytucje kredyto-
we — sprawuje organ nadzoru,
który udzieli∏ zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci tego domu ma-
klerskiego lub tej zagranicznej fir-
my inwestycyjnej, która ma naj-
wy˝szà sum´ bilansowà;

5) podmiotem dominujàcym wobec
dwóch lub wi´cej domów makler-
skich lub zagranicznych firm inwe-
stycyjnych jest finansowa spó∏ka
holdingowa dominujàca w paƒ-
stwie cz∏onkowskim lub unijna do-
minujàca finansowa spó∏ka holdin-
gowa, która posiada siedzib´ w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim, ni˝
paƒstwo, w którym te domy ma-
klerskie lub te zagraniczne firmy in-
westycyjne uzyska∏y zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci, a jedno-
czeÊnie podmiotami zale˝nymi
w stosunku do tej finansowej spó∏-
ki holdingowej nie sà banki krajo-
we lub instytucje kredytowe —
sprawuje organ nadzoru, który
udzieli∏ zezwolenia na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci tego domu makler-
skiego lub tej zagranicznej firmy
inwestycyjnej, która ma najwy˝szà
sum´ bilansowà.

9. W∏aÊciwe organy nadzoru mogà
uzgodniç, ˝e kryteriów, o których mo-
wa w ust. 8, nie stosuje si´, je˝eli sà
one niew∏aÊciwe z uwagi na specyfi-
k´ domów maklerskich lub zagranicz-
nych firm inwestycyjnych lub
wzgl´dnà istotnoÊç ich dzia∏alnoÊci
w paƒstwach cz∏onkowskich. W ta-
kim przypadku w∏aÊciwe organy nad-
zoru uzgadniajà, który z nich sprawu-
je nadzór w uj´ciu skonsolidowa-
nym.

10. W celu dokonania uzgodnienia, o któ-
rym mowa w ust. 9, w∏aÊciwe organy
nadzoru mogà zasi´gnàç opinii unij-
nej dominujàcej firmy inwestycyjnej,
unijnej dominujàcej finansowej spó∏-
ki holdingowej, a tak˝e tego domu
maklerskiego lub tej zagranicznej fir-
my inwestycyjnej, która ma najwy˝-
szà sum´ bilansowà, o której mowa
w ust. 8.
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11. Komisja informuje Komisj´ Europej-
skà o sprawowaniu przez siebie nad-
zoru w uj´ciu skonsolidowanym
w wyniku ustaleƒ, o których mowa
w ust. 9.

12. Komisja informuje unijnà dominujà-
cà firm´ inwestycyjnà, unijnà domi-
nujàcà finansowà spó∏k´ holdingowà
albo dom maklerski, który ma naj-
wy˝szà sum´ bilansowà, o której mo-
wa w ust. 8, o sprawowaniu przez sie-
bie nadzoru w uj´ciu skonsolidowa-
nym.

13. Komisja mo˝e zawieraç z w∏aÊciwymi
organami nadzoru innych paƒstw po-
rozumienia okreÊlajàce zakres i tryb
wykonywania nadzoru w uj´ciu skon-
solidowanym nad firmami inwesty-
cyjnymi, bankami zagranicznymi i in-
stytucjami kredytowymi podlegajàcy-
mi temu nadzorowi, przy czym Komi-
sja mo˝e udzieliç informacji dotyczà-
cych domu maklerskiego w∏aÊciwe-
mu organowi nadzoru sprawujàcemu
nadzór w uj´ciu skonsolidowanym,
je˝eli:

1) w porozumieniu z tym organem
nadzoru zapewnione jest wykorzy-
stanie udzielonych informacji tylko
na potrzeby nadzoru w uj´ciu
skonsolidowanym;

2) zagwarantowane jest, ˝e przekazy-
wanie udzielonych informacji poza
ten organ mo˝liwe jest wy∏àcznie
po uprzednim uzyskaniu zgody Ko-
misji.

14. Komisja mo˝e, w drodze decyzji,
uznaç za podmiot dominujàcy pod-
miot, który wywiera znaczàcy wp∏yw,
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 usta-
wy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci, na inny podmiot.

Art. 98b. 1. Spó∏ka holdingowa o dzia∏alnoÊci
mieszanej b´dàca podmiotem domi-
nujàcym wobec domu maklerskiego
jest obowiàzana przekazywaç Komi-
sji, na ˝àdanie skierowane bezpo-
Êrednio lub za poÊrednictwem domu
maklerskiego przez Komisj´ lub jej
upowa˝nionego przedstawiciela, in-
formacje w zakresie sprawowanego
przez Komisj´ nadzoru nad przestrze-
ganiem adekwatnoÊci kapita∏owej
przez ten dom maklerski. Informacje
sà przekazywane Komisji bezpoÊred-
nio lub za poÊrednictwem domu ma-
klerskiego.

2. Na ˝àdanie Komisji lub jej upowa˝-
nionego przedstawiciela, osoby
uprawnione do reprezentowania
spó∏ki holdingowej, o której mowa
w ust. 1, lub podmiotu zale˝nego od
tej spó∏ki holdingowej, lub wchodzà-
ce w sk∏ad statutowych organów tej

spó∏ki holdingowej lub podmiotu za-
le˝nego od niej, sà zobowiàzane do
niezw∏ocznego sporzàdzenia i przeka-
zania, na koszt tej spó∏ki holdingowej
lub podmiotu zale˝nego od niej, kopii
dokumentów i innych noÊników in-
formacji oraz do udzielenia pisem-
nych lub ustnych wyjaÊnieƒ w zakre-
sie sprawowanego przez Komisj´
nadzoru nad przestrzeganiem ade-
kwatnoÊci kapita∏owej przez dom ma-
klerski b´dàcy podmiotem zale˝nym
od tej spó∏ki holdingowej.

3. W przypadku gdy dom maklerski b´-
dàcy podmiotem zale˝nym w grupie
kapita∏owej zosta∏ wy∏àczony przez
w∏aÊciwy organ nadzoru w innym
paƒstwie cz∏onkowskim z nadzoru
nad przestrzeganiem adekwatnoÊci
kapita∏owej obowiàzujàcej w tym
paƒstwie cz∏onkowskim w uj´ciu
skonsolidowanym, Komisja mo˝e ˝à-
daç przekazania przez podmiot domi-
nujàcy w tej grupie kapita∏owej infor-
macji niezb´dnych do sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem ade-
kwatnoÊci kapita∏owej przez dom ma-
klerski.

4. Komisja w zakresie sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem ade-
kwatnoÊci kapita∏owej przez dom ma-
klerski w uj´ciu skonsolidowanym
mo˝e ˝àdaç przekazania informacji
w zakresie sprawowanego przez Ko-
misj´ nadzoru nad przestrzeganiem
adekwatnoÊci kapita∏owej przez ten
dom maklerski, przez nieobj´te tym
nadzorem podmioty zale˝ne w grupie
kapita∏owej, w której pozostaje ten
dom maklerski.

Art. 98c. 1. Komisja, w przypadku powzi´cia in-
formacji o tym, ˝e dzia∏alnoÊç grupy
kapita∏owej, w której pozostaje dom
maklerski, nad którym Komisja spra-
wuje nadzór w zakresie przestrzega-
nia adekwatnoÊci kapita∏owej w uj´-
ciu skonsolidowanym, zagra˝a stabil-
noÊci systemu finansowego w innym
paƒstwie cz∏onkowskim, w którym
uzyska∏a zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci zagraniczna firma inwe-
stycyjna lub instytucja kredytowa b´-
dàce podmiotami zale˝nymi w tej
grupie kapita∏owej, niezw∏ocznie
przekazuje t´ informacj´ w∏aÊciwemu
organowi nadzoru w tym innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim.

2. W przypadku gdy dla sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem ade-
kwatnoÊci kapita∏owej przez dom ma-
klerski b´dàcy podmiotem zale˝nym
od unijnej dominujàcej firmy inwe-
stycyjnej lub unijnej dominujàcej fi-
nansowej spó∏ki holdingowej z siedzi-
bami w innych paƒstwach cz∏onkow-
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skich, które otrzyma∏y zgod´ w∏aÊci-
wego organu nadzoru w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim w zakresie, o któ-
rym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4,
art. 105a ust. 1 pkt 1, art. 105c ust. 1
pkt 1 lub art. 105d ust. 1 pkt 1, istotne
sà informacje dotyczàce sposobu
wdro˝enia tych zgód, Komisja zwraca
si´ o ich przekazanie do w∏aÊciwego
organu nadzoru, który udzieli∏ zgody.

Art. 98d. 1. Komisja prowadzi rejestr finanso-
wych spó∏ek holdingowych dominu-
jàcych w paƒstwie cz∏onkowskim,
w przypadku gdy sprawuje nadzór
w uj´ciu skonsolidowanym nad do-
mem maklerskim, wobec którego
podmiotem dominujàcym jest finan-
sowa spó∏ka holdingowa dominujàca
w paƒstwie cz∏onkowskim.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera firm´ lub nazw´ oraz adres sie-
dziby finansowej spó∏ki holdingowej
dominujàcej w paƒstwie cz∏onkow-
skim.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, Ko-
misja udost´pnia w∏aÊciwym orga-
nom nadzoru innych paƒstw cz∏on-
kowskich, Komisji Europejskiej oraz
zamieszcza na swojej stronie interne-
towej.

Art. 98e. 1. Komisja, sprawujàc nadzór nad prze-
strzeganiem adekwatnoÊci kapita∏o-
wej przez dom maklerski w uj´ciu
skonsolidowanym, w przypadku po-
wzi´cia wàtpliwoÊci co do prawid∏o-
woÊci lub rzetelnoÊci informacji doty-
czàcych finansowej spó∏ki holdingo-
wej, spó∏ki holdingowej o dzia∏alno-
Êci mieszanej lub podmiotu zale˝ne-
go w grupie kapita∏owej, w sk∏ad któ-
rej wchodzi dom maklerski, majàcych
siedzib´ na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, mo˝e dokonaç weryfika-
cji takich informacji lub zleciç prze-
prowadzenie weryfikacji takich infor-
macji podmiotowi trzeciemu. W przy-
padku gdy weryfikacja przeprowa-
dzona przez podmiot trzeci wyka˝e
istotne nieprawid∏owoÊci, podmiot,
którego informacje zosta∏y zweryfiko-
wane zwraca Komisji koszty jej prze-
prowadzenia.

2. Komisja, sprawujàc nadzór nad prze-
strzeganiem adekwatnoÊci kapita∏o-
wej przez dom maklerski w uj´ciu
skonsolidowanym, w przypadku po-
wzi´cia wàtpliwoÊci co do prawid∏o-
woÊci lub rzetelnoÊci informacji doty-
czàcych finansowej spó∏ki holdingo-
wej, spó∏ki holdingowej o dzia∏alno-
Êci mieszanej lub podmiotu zale˝ne-
go w grupie kapita∏owej, w sk∏ad któ-
rej wchodzi dom maklerski, majàcych
siedzib´ poza terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, zwraca si´ do w∏aÊci-
wego organu nadzoru w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim o przeprowadze-
nie weryfikacji takich informacji. Ko-
misja mo˝e si´ zwróciç o dopuszcze-
nie jej do udzia∏u w takiej weryfikacji
przeprowadzanej przez w∏aÊciwy or-
gan nadzoru w innym paƒstwie
cz∏onkowskim.

3. W przypadku gdy w∏aÊciwy organ
nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim zwróci si´ z ˝àdaniem przepro-
wadzenia weryfikacji informacji doty-
czàcych firmy inwestycyjnej, finanso-
wej spó∏ki holdingowej, spó∏ki hol-
dingowej o dzia∏alnoÊci mieszanej
lub podmiotu zale˝nego w grupie ka-
pita∏owej, w sk∏ad której wchodzi
dom maklerski, majàcych siedzib´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja, sprawujàc nadzór nad prze-
strzeganiem adekwatnoÊci kapita∏o-
wej przez dom maklerski, przeprowa-
dza weryfikacj´ tych informacji. Ko-
misja dopuszcza organ nadzoru w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim, na jego
˝àdanie, do udzia∏u w weryfikacji
przeprowadzanej przez Komisj´.

Art. 98f. 1. W przypadku gdy dom maklerski nie
spe∏nia wymogów z zakresu adekwat-
noÊci kapita∏owej, o których mowa
w art. 98a ust. 1 pkt 1—3, Komisja
mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç:

1) utrzymywanie przez dom maklerski
kapita∏ów nadzorowanych na po-
ziomie wy˝szym ni˝ wynikajàcy
z art. 98a ust. 3;

2) modyfikacj´ przez dom maklerski
procedur, procesów, mechani-
zmów lub strategii, które dom ma-
klerski jest obowiàzany wdro˝yç
w celu realizacji obowiàzku okreÊ-
lonego w art. 98a ust. 3 pkt 2, zgod-
nie z wymogami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 94 ust. 1 pkt 5;

3) zastosowanie szczególnych zasad
obliczania ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego lub odpisów z tytu∏u
utraty wartoÊci przez aktywa, lub
szczególnych zasad wyznaczania
poziomu kapita∏ów nadzorowa-
nych;

4) ograniczenie rozmiaru prowadzonej
przez dom maklerski dzia∏alnoÊci
lub zmniejszenie sieci jednostek or-
ganizacyjnych domu maklerskiego;

5) zmniejszenie przez dom maklerski
ryzyka wyst´pujàcego w prowa-
dzonej przez ten dom maklerski
dzia∏alnoÊci lub ryzyka zwiàzanego
z okreÊlonym produktem, us∏ugà
lub systemem wewn´trznym domu
maklerskiego.
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2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Ko-
misja mo˝e wskazaç:

1) okres, przez który dom maklerski
ma obowiàzek stosowania Êrod-
ków ustalonych w tej decyzji;

2) termin, w którym dom maklerski
jest zobowiàzany jà wykonaç.

3. W przypadku gdy dom maklerski nie
wykonuje decyzji, o której mowa
w ust. 1, Komisja mo˝e zastosowaç
jednà z sankcji, o których mowa
w art. 167 ust. 1. Przepisy art. 167
ust. 4, 5, 7 i 8 stosuje si´ odpowied-
nio.

4. Komisja, przed podj´ciem dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1, zasi´ga opi-
nii w∏aÊciwego organu nadzoru w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim, spra-
wujàcego nadzór nad podmiotem
wchodzàcym w sk∏ad grupy kapita∏o-
wej obejmujàcej dom maklerski, je˝e-
li w opinii Komisji dzia∏ania takie ma-
jà znaczenie dla nadzoru sprawowa-
nego przez ten organ, z zastrze˝eniem
ust. 5 i 6.

5. Komisja przed podj´ciem dzia∏aƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, zasi´-
ga opinii organu nadzoru sprawujà-
cego nadzór w uj´ciu skonsolidowa-
nym, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. W nag∏ych lub szczególnie uzasad-
nionych przypadkach Komisja mo˝e
odstàpiç od zasi´gania opinii, o której
mowa w ust. 4 lub 5. O decyzjach
podj´tych bez wystàpienia o opini´
Komisja informuje organy, o których
mowa w ust. 4 lub 5.

Art. 98g. 1. W przypadku domu maklerskiego,
wobec którego podmiotem dominu-
jàcym jest firma inwestycyjna
z paƒstw trzecich, bank zagraniczny
lub finansowa spó∏ka holdingowa
z siedzibà poza terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, Komisja, z urz´du,
na wniosek tego podmiotu dominujà-
cego lub na wniosek podmiotu regu-
lowanego w rozumieniu art. 3 pkt 4
ustawy o nadzorze uzupe∏niajàcym,
który uzyska∏ zezwolenie na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, bada wy-
mogi adekwatnoÊci kapita∏owej da-
nego paƒstwa trzeciego, zasady spra-
wowania nadzoru w uj´ciu skonsoli-
dowanym oraz równowa˝noÊç tych
wymogów i zasad do wymogów i za-
sad okreÊlonych w stosunku do do-
mów maklerskich.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´, o ile pod-
miot dominujàcy nad danym domem
maklerskim, gdyby posiada∏ siedzib´
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskie-
go, spe∏nia∏by wymogi powodujàce

koniecznoÊç sprawowania przez Ko-
misj´ nadzoru nad przestrzeganiem
adekwatnoÊci kapita∏owej przez ten
dom maklerski w uj´ciu skonsolido-
wanym.

3. Badajàc równowa˝noÊç, o której mo-
wa w ust. 1, Komisja mo˝e zasi´gnàç
opinii Komitetu Europejskich Orga-
nów Nadzoru nad Papierami Warto-
Êciowymi, Europejskiego Komitetu
Bankowego lub Komitetu Europej-
skich Organów Nadzoru Bankowego.

4. W przypadku gdy badanie, o którym
mowa w ust. 1, wyka˝e pe∏nà równo-
wa˝noÊç wymogów adekwatnoÊci ka-
pita∏owej, Komisja odst´puje od
sprawowania nadzoru w uj´ciu skon-
solidowanym nad domem makler-
skim.

5. W przypadku gdy badanie równowa˝-
noÊci, o której mowa w ust. 1, nie wy-
ka˝e pe∏nej równowa˝noÊci, do nad-
zoru sprawowanego przez Komisj´
nad przestrzeganiem przez dom ma-
klerski adekwatnoÊci kapita∏owej sto-
suje si´ przepisy dotyczàce sprawo-
wania nadzoru w uj´ciu skonsolido-
wanym. Komisja informuje organy
nadzoru paƒstw cz∏onkowskich, które
nadzorujà podmioty wchodzàce
w sk∏ad grupy kapita∏owej, do której
nale˝y dany dom maklerski, o wyniku
badania równowa˝noÊci, o której mo-
wa w ust. 1.

6. W przypadku, o którym mowa
w ust. 5, Komisja mo˝e, w drodze de-
cyzji, nakazaç domowi maklerskiemu
podj´cie dzia∏aƒ w celu zmiany struk-
tury grupy kapita∏owej w taki sposób,
aby podmiotem dominujàcym wobec
tego domu maklerskiego zosta∏a
finansowa spó∏ka holdingowa z sie-
dzibà na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego.

7. W przypadku niewykonania nakazu
bàdê bezskutecznoÊci dzia∏aƒ domu
maklerskiego, o którym mowa
w ust. 6, lub bezskutecznoÊci dzia∏aƒ
podejmowanych przez Komisj´ w ce-
lu sprawowania nadzoru w uj´ciu
skonsolidowanym, Komisja mo˝e
podjàç wobec domu maklerskiego
Êrodki, o których mowa w art. 98f
ust. 1. Przepisy art. 98f ust. 2 i 3 sto-
suje si´ odpowiednio.

Art. 98h. 1. Komisja mo˝e w uzasadnionych przy-
padkach, w drodze decyzji, zobowià-
zaç dom maklerski do:
1) upowszechniania informacji zwià-

zanych z adekwatnoÊcià kapita∏o-
wà w terminach innych ni˝ okreÊ-
lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 6;
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2) upowszechniania informacji zwià-
zanych z adekwatnoÊcià kapita∏o-
wà w sposób inny ni˝ okreÊlony
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 94 ust. 1 pkt 6.

2. Komisja mo˝e weryfikowaç informa-
cje upowszechniane przez dom ma-
klerski, zgodnie z art. 98a ust. 1 pkt 4,
w tym z przepisami wydanymi na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 6 lub
zgodnie z decyzjà, o której mowa
w ust. 1, lub zleciç przeprowadzenie
weryfikacji takich informacji podmio-
towi trzeciemu. W przypadku gdy we-
ryfikacja przeprowadzona przez ten
podmiot wyka˝e istotne nieprawid∏o-
woÊci, podmiot, którego dotyczà we-
ryfikowane informacje, zwraca Komi-
sji koszty jej przeprowadzenia.

Art. 98i. 1. Komisja przeprowadza, co najmniej
raz w roku, badanie i ocen´ nadzorczà
polegajàcà na dokonaniu przeglàdu
procedur, procesów, mechanizmów
i strategii wdro˝onych przez domy
maklerskie, w zakresie przestrzegania
art. 98a ust. 1, oraz oceny ryzyka
zwiàzanego z prowadzeniem dzia∏al-
noÊci maklerskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, terminy, tryb, form´ prze-
prowadzania badania i oceny nadzor-
czej domów maklerskich, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç zapewnienia reali-
zacji celów badania i oceny nadzor-
czej, sprawnego ich przebiegu oraz
ochrony praw badanego i oceniane-
go.

Art. 98j. 1. Dom maklerski b´dàcy firmà inwesty-
cyjnà dominujàcà w paƒstwie cz∏on-
kowskim oraz majàce siedzib´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i b´dàce podmiotami dominujàcymi
wobec domu maklerskiego finanso-
wa spó∏ka holdingowa dominujàca
w paƒstwie cz∏onkowskim lub spó∏ka
holdingowa o dzia∏alnoÊci mieszanej
sà obowiàzane zapewniaç w∏aÊciwe
funkcjonowanie wewn´trznej kontroli
danych i informacji wymaganych
w zwiàzku ze sprawowaniem nadzoru
skonsolidowanego.

2. Dom maklerski b´dàcy podmiotem
zale˝nym od spó∏ki holdingowej
o dzia∏alnoÊci mieszanej obowiàzany
jest opracowaç i stosowaç odpowied-
nie mechanizmy kontroli wewn´trz-
nej i procesy zarzàdzania ryzykiem,
obejmujàce procedury sprawozdaw-
cze i ksi´gowe, pozwalajàce na iden-
tyfikacj´, mierzenie, monitorowanie
i kontrolowanie transakcji domu ma-
klerskiego z tà spó∏kà holdingowà
oraz z podmiotami od niej zale˝nymi.

3. Dom maklerski, o którym mowa
w ust. 2, jest obowiàzany informowaç
Komisj´ o ka˝dej transakcji z podmio-
tami, o których mowa w ust. 2, której
wartoÊç przekracza 5 % ca∏kowitego
wymogu kapita∏owego.”;

88) uchyla si´ art. 99;

89) uchyla si´ art. 101;

90) w art. 103 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do finanso-
wej spó∏ki holdingowej, która jest podmiotem
dominujàcym wobec domu maklerskiego.”;

91) w art. 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej, z zastrze˝eniem ust. 2—10,
uprawnia dom maklerski do prowadzenia
w formie oddzia∏u lub bez koniecznoÊci
otwierania oddzia∏u dzia∏alnoÊci maklerskiej
na terytorium wszystkich innych paƒstw
cz∏onkowskich w zakresie czynnoÊci obj´-
tych zezwoleniem, o którym mowa w art. 69
ust. 1.”,

b) w ust. 3 dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) wskazanie, czy dom maklerski zamierza ko-
rzystaç z poÊrednictwa agentów firmy inwe-
stycyjnej w innym paƒstwie cz∏onkowskim,
na terytorium którego planuje prowadzenie
dzia∏alnoÊci maklerskiej;

6) dane agentów firmy inwestycyjnej, o któ-
rych mowa w pkt 5.”,

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

„4a. Przepisów ust. 3 pkt 5 i 6 nie stosuje si´,
w przypadku gdy dzia∏alnoÊç maklerska
b´dzie prowadzona w formie oddzia∏u.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja, z zastrze˝eniem ust. 4 i 4a, przeka-
zuje informacje, o których mowa w ust. 3
pkt 1—5, w terminie 3 miesi´cy — w przy-
padku gdy dzia∏alnoÊç ma byç prowadzona
w formie oddzia∏u, lub miesiàca — w przy-
padku gdy dzia∏alnoÊç ma byç prowadzona
bez otwierania oddzia∏u — od ich otrzyma-
nia, w∏aÊciwemu organowi nadzoru innego
paƒstwa cz∏onkowskiego, na terytorium któ-
rego ma dzia∏aç oddzia∏ lub b´dzie prowa-
dzona dzia∏alnoÊç. W przypadku gdy dzia∏al-
noÊç ma byç prowadzona w formie oddzia-
∏u, Komisja wraz z informacjami, o których
mowa w ust. 3, przekazuje informacje
o ogólnych zasadach funkcjonowania pol-
skiego systemu rekompensat.”,

e) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Na ˝àdanie organu nadzoru innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Komisja przekazuje
informacje zawarte w zawiadomieniu do-
mu maklerskiego zamierzajàcego prowa-
dziç dzia∏alnoÊç maklerskà bez otwierania
oddzia∏u, o których mowa w ust. 3 pkt 6.”,
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f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Informacje o zmianie danych zawartych
w zawiadomieniu dom maklerski przekazuje
Komisji nie póêniej ni˝ na miesiàc przed
dniem wejÊcia w ˝ycie tych zmian. Komisja
przekazuje te informacje w∏aÊciwemu orga-
nowi nadzoru innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego, na terytorium którego dzia∏a oddzia∏
lub jest prowadzona dzia∏alnoÊç bez otwie-
rania oddzia∏u.”,

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Przewidywany zakres dzia∏alnoÊci, o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 2, nie mo˝e obej-
mowaç wy∏àcznie czynnoÊci okreÊlonych
w art. 69 ust. 4.”;

92) po art. 104 dodaje si´ art. 104a w brzmieniu:

„Art. 104a. 1. Zezwolenie na organizowanie alter-
natywnego systemu obrotu upraw-
nia dom maklerski do instalowania
na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego systemów informa-
tycznych i urzàdzeƒ technicznych za-
pewniajàcych dost´p do organizo-
wanego przez ten dom maklerski al-
ternatywnego systemu obrotu pod-
miotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego.

2. Dom maklerski jest obowiàzany za-
wiadomiç Komisj´ o zamiarze pod-
j´cia czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, ze wskazaniem paƒstwa,
na którego terytorium czynnoÊci te
majà byç podj´te.

3. Komisja przekazuje zawiadomienie,
o którym mowa w ust. 2, w terminie
miesiàca od dnia jego otrzymania,
w∏aÊciwemu organowi nadzoru in-
nego paƒstwa cz∏onkowskiego, na
terytorium którego czynnoÊci okreÊ-
lone w ust. 1 majà byç podj´te.”;

93) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek
domu maklerskiego, wymaga:

1) wczeÊniejsza ni˝ w dniu okreÊlo-
nym w umowie sp∏ata przez dom
maklerski:

a) zobowiàzaƒ z tytu∏u papierów
wartoÊciowych o nieoznaczo-
nym terminie wymagalnoÊci
oraz innych instrumentów finan-
sowych o nieoznaczonym termi-
nie wymagalnoÊci,

b) zobowiàzaƒ z tytu∏u po˝yczki lub
kredytu, w wyniku których po-
wsta∏y zobowiàzania podpo-
rzàdkowane;

2) zaliczenie zobowiàzaƒ, wymienio-
nych w pkt 1 lit. a, do kapita∏ów do-
mu maklerskiego;

3) stosowanie przez dom maklerski
wspó∏czynników delta obliczonych
za pomocà w∏asnych modeli wyce-
ny opcji;

4) stosowanie przez dom maklerski
metody wartoÊci zagro˝onej do ob-
liczenia ∏àcznego wymogu kapita-
∏owego z tytu∏u ryzyka rynkowego;

5) stosowanie przez dom maklerski
modelu wra˝liwoÊci do obliczania
pozycji wynikajàcych z transakcji
pochodnych;

6) stosowanie przez dom maklerski
metody formu∏y nadzorczej;

7) stosowanie przez dom maklerski
oceny wynikowej w przypadku pa-
pierów wartoÊciowych nieposiada-
jàcych oceny wiarygodnoÊci kredy-
towej zewn´trznej instytucji oceny
wiarygodnoÊci kredytowej;

8) stosowanie przez dom maklerski
metody wewn´trznych oszacowaƒ
wykorzystujàcej metodologi´ ze-
wn´trznej instytucji oceny wiary-
godnoÊci kredytowej, która nie jest
publicznie dost´pna;

9) stosowanie przez dom maklerski
preferencyjnej wagi ryzyka w sto-
sunku do uprzywilejowanych
transz sekurytyzacji;

10) przejÊciowe stosowanie przez dom
maklerski szczególnej metody obli-
czania kwot ekspozycji wa˝onych
ryzykiem.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymogi, jakim powinny od-
powiadaç wnioski, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
dokonywania na ich podstawie oceny
skutków, jakie mogà spowodowaç
czynnoÊci obj´te wnioskami, w zakre-
sie sytuacji finansowej domu makler-
skiego i prawid∏owego zabezpieczenia
ryzyka w jego dzia∏alnoÊci.”;

94) po art. 105 dodaje si´ art. 105a—105g w brzmie-
niu:

„Art. 105a. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek
domu maklerskiego, wymaga stoso-
wanie przez dom maklerski:

1) metody wewn´trznych ratingów
do obliczania wysokoÊci wymo-
gów kapita∏owych lub stosowania
w∏asnych oszacowaƒ zmiennoÊci
w celu obliczania korekt z tytu∏u
zmiennoÊci stosowanych do za-
bezpieczeƒ i ekspozycji;

2) Êredniej wagi ryzyka dla ekspozy-
cji bazowych dla tytu∏ów uczest-
nictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania do obliczania wy-
sokoÊci wymogów kapita∏owych.
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2. W przypadku niezachowania przez
dom maklerski wymogów niezb´d-
nych do stosowania metody we-
wn´trznych ratingów do obliczania
wysokoÊci wymogów kapita∏owych,
dom maklerski jest obowiàzany
przedstawiç Komisji opis naruszenia
oraz skutków tego naruszenia dla je-
go sytuacji finansowej oraz opis
sposobu i terminu doprowadzenia
do stanu zgodnego z przepisami
prawa.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytu-
cji finansowych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki, jakim po-
winny odpowiadaç wnioski o udzie-
lenie zgody, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç dokony-
wania na ich podstawie oceny skut-
ków, które mogà byç spowodowane
dokonaniem czynnoÊci obj´tych
wnioskiem, w zakresie prawid∏owe-
go zabezpieczenia ryzyka w dzia∏al-
noÊci domu maklerskiego.

Art. 105b. 1. Dom maklerski mo˝e na potrzeby
obliczania wymogów kapita∏owych
wykorzystywaç oceny wiarygodno-
Êci kredytowej poszczególnych klas
ekspozycji opracowane, na wniosek
podmiotu, którego ocena dotyczy,
przez uznanà zewn´trznà instytucj´
oceny wiarygodnoÊci kredytowej.

2. Komisja prowadzi jawny rejestr
uznanych, zgodnie z ust. 3—6, ze-
wn´trznych instytucji oceny wiary-
godnoÊci kredytowej.

3. Na wniosek domu maklerskiego lub
zewn´trznej instytucji oceny wiary-
godnoÊci kredytowej Komisja uzna-
je, w drodze uchwa∏y, zewn´trznà in-
stytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredy-
towej, pod warunkiem ˝e opracowy-
wane przez nià oceny wiarygodno-
Êci kredytowej zapewniajà, ˝e ich
wykorzystanie przez dom maklerski
spowoduje prawid∏owe obliczenie
wymogów kapita∏owych przez ten
dom maklerski. Komisja mo˝e tak˝e
dokonaç uznania z urz´du.

4. Zewn´trzna instytucja oceny wiary-
godnoÊci kredytowej mo˝e równie˝
zostaç uznana przez Komisj´ na po-
trzeby obliczania wymogów kapita-
∏owych przez domy maklerskie, je˝e-
li zosta∏a ona uprzednio uznana,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, na
potrzeby obliczania wymogów kapi-
ta∏owych przez banki krajowe.

5. W przypadku gdy zewn´trzna insty-
tucja oceny wiarygodnoÊci kredyto-
wej wystàpi∏a o uznanie do organu
nadzoru innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego, uznanie jej przez Komisj´ na-
st´puje, pod warunkiem ˝e ten or-

gan nadzoru udost´pni∏ Komisji in-
formacje umo˝liwiajàce dokonanie
weryfikacji, czy instytucja ta spe∏nia
warunki okreÊlone w przepisach wy-
danych na podstawie ust. 13 pkt 1.

6. W przypadku gdy dana zewn´trzna
instytucja oceny wiarygodnoÊci kre-
dytowej zosta∏a uznana przez organ
nadzoru w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim, Komisja mo˝e uznaç t´ in-
stytucj´ oceny wiarygodnoÊci kredy-
towej.

7. Dla ka˝dej uznanej zewn´trznej in-
stytucji oceny wiarygodnoÊci kredy-
towej Komisja, w formie uchwa∏y,
ustala powiàzanie wag ryzyka po-
szczególnych klas ekspozycji domu
maklerskiego z odpowiednimi oce-
nami wiarygodnoÊci kredytowej
opracowanymi przez t´ uznanà in-
stytucj´.

8. Powiàzanie wag ryzyka poszczegól-
nych klas ekspozycji z odpowiedni-
mi ocenami wiarygodnoÊci kredyto-
wej opracowanymi przez uznanà ze-
wn´trznà instytucj´ oceny wiary-
godnoÊci kredytowej mo˝e byç wy-
korzystywane przez dom maklerski
na potrzeby obliczania wymogów
kapita∏owych równie˝ w przypadku,
je˝eli to powiàzanie zosta∏o ustalo-
ne, zgodnie z odr´bnymi przepisa-
mi, na potrzeby obliczania wymo-
gów kapita∏owych przez banki krajo-
we.

9. Powiàzanie wag ryzyka poszczegól-
nych klas ekspozycji z odpowiedni-
mi ocenami wiarygodnoÊci kredyto-
wej opracowanymi przez uznanà ze-
wn´trznà instytucj´ oceny wiary-
godnoÊci kredytowej mo˝e byç wy-
korzystywane przez dom maklerski
na potrzeby obliczania wymogów
kapita∏owych równie˝, w przypadku
gdy powiàzanie zosta∏o ustalone
przez organ nadzoru w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim a Komisja,
w formie uchwa∏y, przyjmuje powià-
zanie ustalone w ten sposób.

10. Dom maklerski mo˝e na potrzeby
obliczania wymogów kapita∏owych
wykorzystywaç niezlecone oceny
wiarygodnoÊci kredytowej opraco-
wane przez uznanà zewn´trznà in-
stytucj´ oceny wiarygodnoÊci kre-
dytowej, je˝eli Komisja, w formie
uchwa∏y, uzna, ˝e te niezlecone oce-
ny wiarygodnoÊci kredytowej opra-
cowywane przez uznanà zewn´trznà
instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kre-
dytowej zapewniajà obliczanie przez
domy maklerskie wymogów kapita-
∏owych w sposób prawid∏owy. Ko-
misja, w formie uchwa∏y, ustala po-
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wiàzanie wag ryzyka poszczegól-
nych klas ekspozycji domu makler-
skiego z odpowiednimi niezlecony-
mi ocenami wiarygodnoÊci kredyto-
wej.

11. W rejestrze, o którym mowa w ust. 2,
Komisja wskazuje równie˝ ustalone
dla poszczególnych zewn´trznych
instytucji oceny wiarygodnoÊci kre-
dytowej powiàzanie wag ryzyka po-
szczególnych klas ekspozycji domu
maklerskiego z odpowiednimi oce-
nami wiarygodnoÊci kredytowej
opracowywanymi przez danà insty-
tucj´ oraz niezlecone oceny wiary-
godnoÊci kredytowej uznane przez
Komisj´ zgodnie z ust. 10 wraz
z ustalonym powiàzaniem wag ry-
zyka poszczególnych klas ekspozycji
domu maklerskiego z tymi ocenami.

12. Komisja skreÊla uznanà zewn´trznà
instytucj´ oceny wiarygodnoÊci kre-
dytowej z rejestru, o którym mowa
w ust. 2:

1) na wniosek zewn´trznej instytucji
oceny wiarygodnoÊci kredyto-
wej;

2) w przypadku powzi´cia wiado-
moÊci o zaprzestaniu przez ze-
wn´trznà instytucj´ oceny wiary-
godnoÊci kredytowej ustalania
ocen wiarygodnoÊci kredytowej;

3) w przypadku stwierdzenia, ˝e ze-
wn´trzna instytucja oceny wiary-
godnoÊci kredytowej przesta∏a
spe∏niaç warunki, o których mo-
wa w ust. 3.

13. Minister w∏aÊciwy do spraw instytu-
cji finansowych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki, których
spe∏nienie przez zewn´trznà in-
stytucj´ oceny wiarygodnoÊci
kredytowej jest niezb´dne do
uznania jej przez Komisj´,

2) kryteria ustalania powiàzania
wag ryzyka poszczególnych klas
ekspozycji domu maklerskiego
z odpowiednimi ocenami wiary-
godnoÊci kredytowej opracowy-
wanymi przez uznanà przez Ko-
misj´ zewn´trznà instytucj´ oce-
ny wiarygodnoÊci kredytowej,

3) szczegó∏owy sposób stosowania
przez domy maklerskie ocen wia-
rygodnoÊci kredytowej

— przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci
zapewnienia obliczania przez domy
maklerskie wymogów kapita∏owych
w sposób rzetelny i ostro˝ny.

Art. 105c. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek
zawierajàcy opis ˝àdania, planów
domu maklerskiego odnoÊnie wyko-
rzystania uzyskanej zgody oraz prze-
widywanych skutków jej wykorzy-
stania, wymaga:

1) stosowanie przez dom maklerski
zaawansowanej metody pomiaru
ryzyka operacyjnego do obliczania
wysokoÊci wymogów kapita∏o-
wych z tytu∏u ryzyka operacyjne-
go;

2) stosowanie przez dom maklerski
zaawansowanej metody pomiaru
ryzyka operacyjnego, w po∏àcze-
niu z metodà podstawowego
wskaênika lub metodà standardo-
wà do obliczania wysokoÊci wy-
mogów kapita∏owych z tytu∏u ry-
zyka operacyjnego;

3) stosowanie metody podstawowe-
go wskaênika w po∏àczeniu z me-
todà standardowà obliczania wy-
sokoÊci wymogów kapita∏owych
z tytu∏u ryzyka operacyjnego;

4) stosowanie przez dom maklerski
jednolitej zaawansowanej metody
pomiaru ryzyka operacyjnego
w uj´ciu ∏àcznym dla ca∏ej grupy
kapita∏owej, w sk∏ad której wcho-
dzi dom maklerski;

5) dokonanie przez dom maklerski
stosujàcy standardowà metod´
obliczania wysokoÊci wymogów
kapita∏owych z tytu∏u ryzyka ope-
racyjnego zmiany tej metody na
metod´ podstawowego wskaêni-
ka obliczania wysokoÊci wymo-
gów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka
operacyjnego;

6) dokonanie przez dom maklerski
stosujàcy zaawansowanà metod´
pomiaru ryzyka operacyjnego
zmiany tej metody na metod´
podstawowego wskaênika lub
standardowà metod´ obliczania
wysokoÊci wymogów kapita∏o-
wych z tytu∏u ryzyka operacyjne-
go.

2. W przypadku gdy z wnioskiem
o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, wyst´puje dom ma-
klerski b´dàcy podmiotem dominu-
jàcym wobec zagranicznej firmy in-
westycyjnej lub instytucji kredytowej
albo podmiotem zale˝nym, Komisja
udziela zgody po uzyskaniu opinii
w∏aÊciwego organu nadzoru innego
paƒstwa cz∏onkowskiego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytu-
cji finansowych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki, jakim po-
winny odpowiadaç wnioski o udzie-
lenie zgody, o której mowa w ust. 1
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pkt 1 lub 2, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç oceny skutków wdro˝enia da-
nej metody na prawid∏owe zabezpie-
czenie ryzyka w dzia∏alnoÊci domu
maklerskiego.

Art. 105d. 1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek
domu maklerskiego wymaga:

1) stosowanie przez dom maklerski
metody modeli wewn´trznych
wyznaczania wartoÊci ekspozycji
dla zawieranych transakcji do obli-
czania wysokoÊci wymogów kapi-
ta∏owych z tytu∏u ryzyka kredyto-
wego kontrahenta;

2) stosowanie przez dom maklerski
metody wyceny rynkowej lub me-
tody standardowej, w przypadku
gdy uzyska∏ on uprzednio zgod´,
o której mowa w pkt 1, do oblicza-
nia wysokoÊci wymogów kapita∏o-
wych z tytu∏u ryzyka kredytowego
kontrahenta.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytu-
cji finansowych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki, jakim po-
winny odpowiadaç wnioski o udzie-
lenie zgody, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç oceny
skutków wdro˝enia danej metody
w zakresie prawid∏owego zabezpie-
czenia ryzyka w dzia∏alnoÊci domu
maklerskiego.

Art. 105e. 1. W przypadku gdy z wnioskiem
o udzielenie zgody, o której mowa
w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1
pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub
art. 105d ust. 1 pkt 1, wystàpi dom
maklerski b´dàcy unijnà dominujàcà
firmà inwestycyjnà Komisja wyst´-
puje do w∏aÊciwych organów nadzo-
ru, udost´pniajàc im wniosek,
o przedstawienie opinii w zakresie
zasadnoÊci udzielenia zgody.

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, Komisja rozpoznaje wnio-
sek w terminie 6 miesi´cy od dnia je-
go z∏o˝enia, bioràc pod uwag´ opi-
nie zg∏oszone w tym terminie.

3. Po wydaniu decyzji w sprawie udzie-
lenia zgody, o której mowa w art. 105
ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1 pkt 1,
art. 105c ust. 1 pkt 1 lub art. 105d
ust. 1 pkt 1, domowi maklerskiemu
b´dàcemu unijnà dominujàcà firmà
inwestycyjnà, Komisja przekazuje
w∏aÊciwemu organowi nadzoru in-
formacj´ o udzielonej zgodzie albo
o odmowie udzielenia zgody.

Art. 105f. 1. W przypadku gdy z wnioskiem
o udzielenie zgody, o której mowa
w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1
pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub
art. 105d ust. 1 pkt 1, wystàpi∏ dom

maklerski, który jest podmiotem za-
le˝nym od unijnej dominujàcej firmy
inwestycyjnej lub unijnej dominujà-
cej finansowej spó∏ki holdingowej,
Komisja przed udzieleniem zgody
wyst´puje do organu nadzoru w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim, który
sprawuje nadzór nad tym podmio-
tem dominujàcym wobec domu ma-
klerskiego, o wskazanie, czy ten pod-
miot uzyska∏ uprzednio zgod´ w za-
kresie równowa˝nym zgodzie, o któ-
rej udzielenie wystàpi∏ do Komisji
dom maklerski.

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, Komisja rozpoznaje wnio-
sek w terminie 6 miesi´cy od dnia je-
go z∏o˝enia, bioràc pod uwag´ uzy-
skane w tym terminie informacje,
o których mowa w ust. 1.

3. Po udzieleniu zgody, o której mowa
w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1
pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub
art. 105d ust. 1 pkt 1, domowi ma-
klerskiemu b´dàcemu podmiotem
zale˝nym od unijnej dominujàcej fir-
my inwestycyjnej lub unijnej domi-
nujàcej finansowej spó∏ki holdingo-
wej, Komisja przekazuje informacj´
o udzielonej zgodzie organowi nad-
zoru nad podmiotem dominujàcym
wobec domu maklerskiego.

Art. 105g. 1. Zgody, o której mowa w art. 105
ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1 pkt 1,
art. 105c ust. 1 pkt 1 lub art. 105d
ust. 1 pkt 1, nie wymaga stosowanie
wspó∏czynników, metod, ocen i in-
nych rozwiàzaƒ, o których mowa
w tych przepisach, przez dom ma-
klerski:

1) b´dàcy podmiotem zale˝nym od
unijnej dominujàcej firmy inwe-
stycyjnej, je˝eli ta firma jest
uprawniona, zgodnie z przepisami
paƒstwa cz∏onkowskiego, na któ-
rego terytorium ma siedzib´, do
stosowania wspó∏czynników, me-
tod, ocen i innych rozwiàzaƒ;

2) b´dàcy podmiotem zale˝nym od
unijnej dominujàcej finansowej
spó∏ki holdingowej, pod warun-
kiem ˝e Komisja nie sprawuje nad-
zoru nad przestrzeganiem ade-
kwatnoÊci kapita∏owej przez ten
dom maklerski w uj´ciu skonsoli-
dowanym, je˝eli ten podmiot do-
minujàcy jest uprawniony, zgod-
nie z przepisami paƒstwa cz∏on-
kowskiego, na którego terytorium
ma siedzib´, do wykonywania ta-
kich czynnoÊci.

2. Dom maklerski, nie póêniej ni˝ na
30 dni przed rozpocz´ciem stosowa-
nia wspó∏czynników, metod, ocen
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i innych rozwiàzaƒ, o których mowa
w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 105a ust. 1
pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub
art. 105d ust. 1 pkt 1, informuje Ko-
misj´ o zamiarze ich podj´cia oraz
o zajÊciu okolicznoÊci, o której mowa
w ust. 1.”;

95) w art. 106:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar bez-
poÊredniego lub poÊredniego nabycia lub
obj´cia akcji domu maklerskiego w liczbie:

1) stanowiàcej co najmniej 10 % ogólnej
liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego
lub

2) powodujàcej osiàgni´cie lub przekrocze-
nie 10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej
liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏adowego

— przy czym na potrzeby ustalenia liczby
g∏osów lub udzia∏u w kapitale zak∏adowym
posiadanie akcji domu maklerskiego przez
podmiot zale˝ny uwa˝a si´ za ich posiadanie
przez podmiot dominujàcy.”,

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

„1a. W przypadku poÊredniego nabycia lub ob-
j´cia akcji domu maklerskiego, zawiado-
mienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
podmiot dominujàcy w grupie kapita∏owej
oraz podmiot zamierzajàcy dokonaç czyn-
noÊci prawnej, której skutkiem b´dzie bez-
poÊrednie lub poÊrednie nabycie lub obj´-
cie akcji domu maklerskiego.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez poÊrednie nabycie lub obj´cie akcji
domu maklerskiego rozumie si´ nabycie lub
obj´cie akcji lub udzia∏ów podmiotu posia-
dajàcego w sposób poÊredni lub bezpoÊred-
ni akcje domu maklerskiego, je˝eli w wyniku
nabycia lub obj´cia dojdzie do osiàgni´cia
lub przekroczenia 50 % ogólnej liczby g∏o-
sów lub 50 % udzia∏u w kapitale zak∏ado-
wym tego podmiotu oraz nabycie lub obj´-
cie akcji domu maklerskiego przez podmiot
bezpoÊrednio lub poÊrednio zale˝ny.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie
od dnia z∏o˝enia wszystkich wymaganych
dokumentów, informacji i oÊwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 7 i 7a.

3b. Nabycie lub obj´cie akcji na warunkach
wskazanych w zawiadomieniu mo˝e nastà-
piç:

1) po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 3 — w przypadku niezg∏oszenia
sprzeciwu przez Komisj´ albo

2) w terminie wyznaczonym przez Komisj´
— w przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu
przez Komisj´ i wyznaczenia terminu,
w ciàgu którego nabycie lub obj´cie ak-
cji domu maklerskiego mo˝e zostaç do-
konane.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonywanie prawa g∏osu z akcji domu
maklerskiego nabytych lub obj´tych bez za-
wiadomienia Komisji, po dokonaniu zawia-
domienia lecz przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w ust. 3, pomimo zg∏osze-
nia przez Komisj´ sprzeciwu lub z narusze-
niem wyznaczonego przez Komisj´ terminu,
w którym nabycie lub obj´cie akcji mo˝e zo-
staç dokonane, jest bezskuteczne.”,

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

„4a. W przypadku poÊredniego nabycia lub ob-
j´cia akcji domu maklerskiego bezskutecz-
noÊç wykonywania prawa g∏osu z akcji,
o których mowa w ust. 4, dotyczy tak˝e ak-
cji posiadanych przez podmioty zale˝ne od
podmiotu, który poÊrednio naby∏ lub objà∏
akcje domu maklerskiego bez zawiadomie-
nia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia
lecz przed up∏ywem terminu, o którym mo-
wa w ust. 3, pomimo zg∏oszenia przez Ko-
misj´ sprzeciwu lub z naruszeniem wyzna-
czonego przez Komisj´ terminu, w którym
nabycie lub obj´cie akcji mo˝e zostaç do-
konane.”,

g) ust. 5—7 otrzymujà brzmienie:

„5. W przypadku gdy podmiotem, który zamie-
rza nabyç lub objàç akcje domu maklerskie-
go jest zagraniczna firma inwestycyjna, bank
zagraniczny, zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ
albo zagraniczna spó∏ka zarzàdzajàca, posia-
dajàca zezwolenie na prowadzenie dzia∏al-
noÊci wydane przez w∏aÊciwy organ nadzoru
innego paƒstwa cz∏onkowskiego, Komisja
zasi´ga opinii organu nadzoru, który udzieli∏
zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
przez te podmioty. Przedmiotem opinii jest
sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci przez pod-
miot, który zamierza nabyç lub objàç akcje
domu maklerskiego, w tym w szczególnoÊci
jego zgodnoÊç z przepisami prawa.

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku gdy podmiotem, który zamie-
rza nabyç lub objàç akcje domu maklerskie-
go jest podmiot dominujàcy wobec podmio-
tu, o którym mowa w ust. 5, lub podmiot
wywierajàcy znaczny wp∏yw w rozumieniu
art. 96 ust. 3 na podmiot, o którym mowa
w ust. 5, oraz je˝eli w wyniku nabycia dom
maklerski sta∏by si´ podmiotem zale˝nym
od podmiotu, o którym mowa w ust. 5, któ-
ry zamierza nabyç lub objàç akcje, albo pod-
miotem, na który podmiot, o którym mowa
w ust. 5, który zamierza nabyç lub objàç ak-
cje zacznie wywieraç znaczny wp∏yw w rozu-
mieniu art. 96 ust. 3.

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

1) wskazanie liczby akcji, które podmiot za-
mierza nabyç lub objàç, ich udzia∏u w ka-
pitale zak∏adowym, liczby g∏osów, jakà
podmiot osiàgnie na walnym zgromadze-
niu oraz kwoty, za jakà akcje majà byç na-
byte lub obj´te — je˝eli jest znana,
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2) informacje o podmiotach, które zamierza-
jà nabyç lub objàç akcje domu makler-
skiego — w zakresie okreÊlonym w art. 82
ust. 1 pkt 3 w przypadku osób fizycznych,
albo w zakresie okreÊlonym w art. 82
ust. 1 pkt 4 w przypadku osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadajà-
cych osobowoÊci prawnej,

3) informacje o podmiotach wchodzàcych
w sk∏ad tej samej grupy kapita∏owej co
podmiot, który zamierza nabyç lub objàç
akcje — w zakresie okreÊlonym w art. 82
ust. 1 pkt 5, oraz

4) sk∏adane pod rygorem odpowiedzialnoÊci
karnej oÊwiadczenie o êródle pochodze-
nia Êrodków pieni´˝nych przeznaczonych
na zap∏at´ za obejmowane lub nabywane
akcje domu maklerskiego.”,

h) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. W przypadku bezpoÊredniego nabycia lub
obj´cia akcji domu maklerskiego zawiado-
mienie zawiera tak˝e oÊwiadczenie pod-
miotu, który zamierza nabyç lub objàç ak-
cje co do:

1) mo˝liwoÊci i zamiarów dofinansowywa-
nia dzia∏alnoÊci domu maklerskiego, je-
˝eli jego dzia∏alnoÊç przynosi∏aby straty;

2) planowanej dzia∏alnoÊci domu makler-
skiego.

7b. W celu ustalenia wp∏ywu na zarzàdzanie
domem maklerskim Komisja, niezale˝nie
od spe∏nienia wymogów zawiadomienia
okreÊlonych w ust. 7 i 7a, mo˝e ˝àdaç od
podmiotu, który zamierza nabyç lub objàç
akcje przedstawienia innych danych doty-
czàcych jego sytuacji prawnej lub finanso-
wej.”,

i) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W przypadku poÊredniego nabycia lub ob-
j´cia akcji domu maklerskiego zgoda na
nabycie lub obj´cie akcji domu maklerskie-
go, o której mowa w ust. 8, obejmuje tak˝e
podmioty zale˝ne od podmiotu dominujà-
cego w grupie kapita∏owej, które poÊred-
nio naby∏y lub obj´∏y akcje domu makler-
skiego, z wyjàtkiem podmiotu zamierzajà-
cego dokonaç czynnoÊci prawnej, której
skutkiem b´dzie bezpoÊrednie lub poÊred-
nie nabycie lub obj´cie akcji domu makler-
skiego.”,

j) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przepisy ust. 1—8a dotyczàce akcji domu
maklerskiego stosuje si´ odpowiednio do
udzia∏ów domu maklerskiego w formie
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.”;

96) w art. 107:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar
bezpoÊredniego lub poÊredniego zbycia ak-
cji domu maklerskiego:

1) w liczbie stanowiàcej co najmniej 10 %
ogólnej liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏a-
dowego lub

2) przez podmiot posiadajàcy akcje domu
maklerskiego w liczbie uprawniajàcej do
wykonywania co najmniej 10 %, 20 %,
33 % lub 50 % ogólnej liczby g∏osów lub
stanowiàcej co najmniej 10 %, 20 %,
33 % lub 50 % kapita∏u zak∏adowego, je-
˝eli w wyniku tego zbycia podmiot ten
b´dzie posiada∏ akcje w liczbie uprawnia-
jàcej do wykonywania mniej ni˝ 10 %,
20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby g∏o-
sów lub stanowiàcej mniej ni˝ 10 %,
20 %, 33 % lub 50 % kapita∏u zak∏ado-
wego

— przy czym dla potrzeb ustalenia liczby
g∏osów lub udzia∏u w kapitale zak∏adowym
posiadanie akcji domu maklerskiego przez
podmioty pozostajàce w tej samej grupie
kapita∏owej uwa˝a si´ za ich posiadanie
przez jeden podmiot. Zawiadomienie jest
dokonywane przez zbywajàcego nie póêniej
ni˝ na 2 tygodnie przed planowanym zby-
ciem akcji.”,

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

„1a. Przez poÊrednie zbycie akcji domu makler-
skiego rozumie si´ zbycie akcji lub udzia-
∏ów podmiotu posiadajàcego bezpoÊred-
nio lub poÊrednio akcje domu maklerskie-
go, powodujàce spadek udzia∏u w ogólnej
liczbie g∏osów lub w kapitale zak∏adowym
tego podmiotu poni˝ej 50 %.”;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do akcji domu
maklerskiego, b´dàcego spó∏kà publicznà,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulo-
wanym lub wprowadzonych do alternatyw-
nego systemu obrotu.”;

97) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy Komisja Europejska podej-
muje kroki zmierzajàce do likwidacji przeszkód
w prowadzeniu w paƒstwie nieb´dàcym paƒ-
stwem cz∏onkowskim dzia∏alnoÊci maklerskiej
przez firm´ inwestycyjnà z siedzibà w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, Komisja informuje Komi-
sj´ Europejskà, na jej wniosek, o prowadzo-
nych post´powaniach w zwiàzku z:

1) wnioskami o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej z∏o˝ony-
mi przez podmioty b´dàce bezpoÊrednio lub
poÊrednio podmiotem zale˝nym od pod-
miotu podlegajàcego prawu paƒstwa nieb´-
dàcego paƒstwem cz∏onkowskim;

2) zawiadomieniami o zamiarze nabycia akcji
domu maklerskiego, je˝eli nabywcà jest
podmiot podlegajàcy prawu paƒstwa nie-
b´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim i w wy-
niku tej transakcji mo˝e staç si´ on podmio-
tem dominujàcym wobec domu maklerskie-
go.”;
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98) w art. 111:

a) w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) informacj´ o wysokoÊci kapita∏u za∏o˝yciel-
skiego;

6) informacje okreÊlone w art. 82 ust. 1 pkt 1,
7, 9—11a.”,

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

„2a. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej
przez bank do∏àcza si´:

1) dokumenty okreÊlone w art. 82 ust 2
pkt 1—4 i 7;

2) regulamin inwestowania przez pracow-
ników jednostki organizacyjnej banku
prowadzàcej dzia∏alnoÊç maklerskà,
osoby kierujàce lub nadzorujàce dzia-
∏alnoÊç tej jednostki oraz osoby, o któ-
rych mowa w art. 82 ust. 3a pkt 3—7,
lub na ich rachunek w instrumenty
finansowe.”,

c) uchyla si´ ust. 3,

d) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Kapita∏ za∏o˝ycielski banku prowadzàcego
dzia∏alnoÊç maklerskà nie mo˝e byç ni˝szy
ni˝ wskazany w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

5. Warunkiem uzyskania zezwolenia na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej przez
bank jest organizacyjne wyodr´bnienie tej
dzia∏alnoÊci od pozosta∏ej dzia∏alnoÊci ban-
ku (wydzielenie organizacyjne), z zastrze˝e-
niem art. 113.”,

e) uchyla si´ ust. 7;

99) uchyla si´ art. 112;

100) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. CzynnoÊci zwiàzane z zawieraniem umów
o Êwiadczenie us∏ug przez bank w ramach
prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej lub
umo˝liwiajàce realizacj´ tych umów, w szcze-
gólnoÊci polegajàce na doradzaniu klientowi
lub potencjalnemu klientowi w zakresie pro-
wadzonej przez dany bank dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej, przyjmowaniu zleceƒ, o których mo-
wa w art. 69 ust. 2 pkt 1, oraz odbieraniu in-
nych oÊwiadczeƒ woli dla banku w ramach
prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej, mogà
byç wykonywane poza wyodr´bnionà jed-
nostkà banku, w której jest prowadzona dzia-
∏alnoÊç maklerska.”;

101) art. 114 otrzymuje brzmienie:

„Art. 114. 1. Do banku prowadzàcego dzia∏alnoÊç
maklerskà stosuje si´ odpowiednio
art. 104 i 104a.

2. Do sprawozdania finansowego ban-
ku, w cz´Êci dotyczàcej wy∏àcznie
dzia∏alnoÊci maklerskiej, stosuje si´
odpowiednio art. 100 ust. 3 i 4.”;

102) w art. 115 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydzielenia przez t´ osob´ funduszu na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokoÊci
nie mniejszej ni˝ okreÊlona w przepisach do-
tyczàcych kapita∏u za∏o˝ycielskiego domu
maklerskiego.”;

103) w art. 117:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zagraniczna firma inwestycyjna mo˝e bez
zezwolenia, o którym mowa w art. 69
ust. 1, wykonywaç na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej czynnoÊci stanowiàce
zgodnie z art. 69 ust. 2 i 4 dzia∏alnoÊç ma-
klerskà, pod warunkiem ˝e dana czynnoÊç
jest obj´ta zezwoleniem udzielonym tej fir-
mie inwestycyjnej przez w∏aÊciwy organ
nadzoru w paƒstwie jej siedziby. Dzia∏al-
noÊç maklerska mo˝e byç prowadzona
przez utworzenie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oddzia∏u, w rozumieniu
art. 115 ust. 2, lub bez koniecznoÊci otwie-
rania oddzia∏u.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku otrzymania przez Komisj´
zawiadomienia o zamiarze rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci maklerskiej bez otwierania
oddzia∏u, Komisja mo˝e zwróciç si´ do za-
granicznego organu nadzoru o przekaza-
nie informacji o agentach zagranicznej fir-
my inwestycyjnej, którymi ta firma, zgod-
nie z przekazanym zawiadomieniem, za-
mierza pos∏ugiwaç si´ w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Wykonywanie dzia∏alnoÊci przez agentów
zagranicznej firmy inwestycyjnej, o któ-
rych mowa w ust. 3a, traktuje si´ jak dzia-
∏alnoÊç oddzia∏u zagranicznej firmy inwe-
stycyjnej. Komisja mo˝e przekazaç do pu-
blicznej wiadomoÊci, otrzymane zgodnie
z ust. 3a, informacje o agentach zagra-
nicznej firmy inwestycyjnej, którymi firma
b´dzie pos∏ugiwaç si´ w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

5b. Agenci zagranicznej firmy inwestycyjnej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w formie od-
dzia∏u wykonujà dzia∏alnoÊç w ramach
oddzia∏u tej firmy.”;

104) po art. 117 dodaje si´ art. 117a w brzmieniu:

„Art. 117a. 1. Zagraniczna firma inwestycyjna or-
ganizujàca w innym paƒstwie
cz∏onkowskim alternatywny sys-
tem obrotu mo˝e bez zezwolenia
Komisji instalowaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej systemy
informatyczne i urzàdzenia tech-
niczne umo˝liwiajàce dost´p do te-
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go alternatywnego systemu obrotu
podmiotom prowadzàcym dzia∏al-
noÊç na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

2. Warunkiem podj´cia czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, jest poin-
formowanie Komisji przez w∏aÊci-
wy organ nadzoru, który udzieli∏ za-
granicznej firmie inwestycyjnej ze-
zwolenia na organizowanie alterna-
tywnego systemu obrotu.

3. Komisja mo˝e zwróciç si´ do orga-
nu nadzoru, o którym mowa
w ust. 2, o wskazanie uczestników
systemu, o którym mowa w ust. 1.”;

105) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. Zagraniczna firma inwestycyjna pro-
wadzàca dzia∏alnoÊç maklerskà w for-
mie oddzia∏u na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej podlega w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim nadzorowi w∏aÊci-
wego organu, który udzieli∏ jej zezwo-
lenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej, z zastrze˝eniem, ˝e nadzór
nad przestrzeganiem zasad Êwiadcze-
nia us∏ug maklerskich, okreÊlonych
w przepisach prawa polskiego, spra-
wuje Komisja.”;

106) w art. 119:

a) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) oÊwiadczenia osób, które b´dà kierowaç
dzia∏alnoÊcià obj´tà wnioskiem, o nieuzna-
niu prawomocnym orzeczeniem za winne-
go pope∏nienia przest´pstwa skarbowego,
przest´pstwa przeciwko wiarygodnoÊci do-
kumentów, mieniu, obrotowi gospodarcze-
mu, obrotowi pieni´dzmi i papierami war-
toÊciowymi, za przest´pstwa okreÊlone
w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asno-
Êci przemys∏owej, za przest´pstwa okreÊlo-
ne w ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych, za przest´pstwa
okreÊlone w ustawie o ofercie publicznej
lub za przest´pstwa okreÊlone w niniejszej
ustawie.”,

b) w ust. 5:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opis systemu kontroli wewn´trznej i re-
gulamin nadzoru zgodnoÊci dzia∏alnoÊci
z prawem;”,

— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) kopi´ umowy z Krajowym Depozytem
o uczestnictwo w systemie rekompen-
sat zawartej pod warunkiem uzyskania
zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
powierniczej.”;

107) w art. 121:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy
inwestycyjnej nieprowadzàcej dzia∏alnoÊci
maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonujàcej bezpoÊrednio zlece-
nie na rynku regulowanym — w przypadku
gdy zlecenie, o którym mowa w ust. 1, jest
sk∏adane bezpoÊrednio w tej firmie inwe-
stycyjnej lub zagranicznej firmie inwesty-
cyjnej nieprowadzàcej dzia∏alnoÊci makler-
skiej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, albo

2) firmy inwestycyjnej, zagranicznej firmy in-
westycyjnej nieprowadzàcej dzia∏alnoÊci
maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub zagranicznej osoby prawnej,
o której mowa w art. 115 ust. 1, nieprowa-
dzàcej dzia∏alnoÊci maklerskiej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej — w przy-
padku gdy podmiot ten poÊredniczy
w przekazywaniu zlecenia klienta do pod-
miotów wymienionych w pkt 1”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przeniesienie papierów wartoÊciowych b´-
dàcych przedmiotem transakcji, o której
mowa w ust. 1, pomi´dzy rachunkiem pa-
pierów wartoÊciowych podmiotu, o którym
mowa w ust. 2, a rachunkiem papierów
wartoÊciowych klienta nast´puje po do-
starczeniu zgodnych potwierdzeƒ tej trans-
akcji przez klienta i ten podmiot przekaza-
nych odpowiednio do banków prowadzà-
cych ich rachunki papierów wartoÊcio-
wych.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przepisy ust. 2—8 stosuje si´ odpowiednio
do nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi
instrumentów finansowych dopuszczo-
nych do obrotu na rynku regulowanym,
z wy∏àczeniem instrumentów pochod-
nych.”,

d) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. Przepisy ust. 1—9 stosuje si´ odpowied-
nio do klienta firmy inwestycyjnej prowa-
dzàcej na jego rzecz rachunek papierów
wartoÊciowych oraz do firmy inwestycyj-
nej.”;

108) w art. 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na ˝àdanie Komisji lub jej upowa˝nionego
przedstawiciela bank powierniczy jest zobo-
wiàzany równie˝ do niezw∏ocznego przekazy-
wania informacji dotyczàcych rejestrowanych
na prowadzonych przez ten bank rachunkach
bankowych Êrodków pieni´˝nych stanowià-
cych zabezpieczenia po˝yczek instrumentów
finansowych oraz Êrodków pieni´˝nych sta-
nowiàcych depozyt zabezpieczajàcy w przy-
padku dokonywania transakcji instrumentami
finansowymi, je˝eli z konstrukcji tego instru-
mentu wynika obowiàzek posiadania depozy-
tu zabezpieczajàcego.”;
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109) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. W zakresie nieuregulowanym w niniej-
szym oddziale do banku powiernicze-
go oraz do wykonywania nadzoru nad
takim bankiem stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 85, art. 86, art. 89,
art. 90, art. 92 i art. 104.”;

110) w art. 124:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wspólnego dzia∏ania w celu zdobywania
wiedzy o zasadach inwestowania w obro-
cie zorganizowanym, w szczególnoÊci
przez wspólne inwestowanie w zdemate-
rializowane papiery wartoÊciowe lub inne
instrumenty finansowe dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Klub inwestora ani jego cz∏onkowie nie sà
przedsi´biorcami.”;

111) w art. 125:

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

„1a. Przez wykonywanie zawodu maklera lub
doradcy rozumie si´ równie˝ prowadze-
nie spraw spó∏ki przez komplementariu-
sza lub wspólnika w spó∏ce osobowej b´-
dàcej domem maklerskim.”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 4;

112) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Makler i doradca, wykonujàc zawód, sà obo-
wiàzani dzia∏aç zgodnie z przepisami prawa
i zasadami uczciwego obrotu oraz mieç na
wzgl´dzie s∏uszne interesy klientów.”;

113) w art. 128:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin dla doradców jest dodatkowo
sprawdzianem teoretycznego przygotowa-
nia kandydatów z nast´pujàcych dziedzin:
ekonomia, statystyka, finanse publiczne,
finanse przedsi´biorstw oraz zarzàdzanie
portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden
lub wi´ksza liczba instrumentów finanso-
wych.”,

b) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 10
oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu
wniesionych op∏at, majàc na uwadze kosz-
ty przeprowadzania egzaminów lub spraw-
dzianu umiej´tnoÊci, o którym mowa
w art. 129 ust. 3, oraz wydatki zwiàzane
z funkcjonowaniem komisji egzaminacyj-
nych;”;

114) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja mo˝e skreÊliç maklera lub doradc´
z listy albo zawiesiç jego uprawnienia do wy-
konywania zawodu na okres od 3 miesi´cy do
2 lat na skutek naruszenia w zwiàzku z wyko-
nywaniem zawodu:

1) przepisów prawa lub regulaminów i innych
przepisów wewn´trznych, do których prze-
strzegania makler lub doradca jest zobowià-
zany w zwiàzku z wykonywaniem zawodu,
lub

2) zasad uczciwego obrotu, lub

3) interesów klientów.”;

115) art. 132:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) za inwestora uwa˝a si´ osob´ fizycznà,
osob´ prawnà albo jednostk´ organizacyj-
nà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, na
rzecz której dom maklerski Êwiadczy jednà
z us∏ug w zakresie czynnoÊci, o których
mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wy∏à-
czeniem:

a) Skarbu Paƒstwa,

b) Narodowego Banku Polskiego, banków
z siedzibà na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz banków zagranicznych,

c) firm inwestycyjnych,

d) spó∏ek prowadzàcych rynek regulowa-
ny,

e) Krajowego Depozytu oraz spó∏ki, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywa-
nie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2,

f) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej,

g) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych,

h) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych,

i) spó∏ek prowadzàcych gie∏dy towarowe,
spó∏ek prowadzàcych gie∏dowe izby roz-
rachunkowe, towarowych domów ma-
klerskich, zagranicznych osób prawnych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà
w zakresie obrotu towarami gie∏dowy-
mi, dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych,

j) spó∏ek prowadzàcych izb´ rozliczeniowà
lub izb´ rozrachunkowà,

k) gmin, zwiàzków gmin, powiatów, zwiàz-
ków powiatów i województw,

l) paƒstw i ich jednostek terytorialnych
posiadajàcych osobowoÊç prawnà,

m) podmiotów wchodzàcych w sk∏ad tej sa-
mej co dom maklerski grupy kapita∏o-
wej,

n) osób, które w dniu zaistnienia jednej
z okolicznoÊci, o której mowa w art. 133
ust. 2, lub w okresie 6 miesi´cy poprze-
dzajàcych zaistnienie jednej z takich
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okolicznoÊci, posiada∏y 5 % lub wi´cej
ogólnej liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏a-
dowego domu maklerskiego, oraz osób,
które w tym czasie by∏y podmiotami do-
minujàcymi lub zale˝nymi wobec domu
maklerskiego,

o) cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej, ko-
misji rewizyjnej domu maklerskiego
oraz osób pe∏niàcych w domu makler-
skim funkcje dyrektorów i zast´pców
dyrektorów departamentów, jak równie˝
dyrektorów i zast´pców dyrektorów od-
dzia∏ów domu maklerskiego, w przypad-
ku gdy osoby te pe∏ni∏y swoje funkcje
w dniu zaistnienia jednej z okolicznoÊci,
o której mowa w art. 133 ust. 2, bàdê
w okresie bie˝àcego lub poprzedniego
roku obrotowego,

p) osób odpowiedzialnych za badanie
sprawozdaƒ finansowych domu makler-
skiego, osób zajmujàcych stanowisko
g∏ównego ksi´gowego w domu makler-
skim oraz osób odpowiedzialnych za
sporzàdzanie i prowadzenie dokumenta-
cji ksi´gowej domu maklerskiego,
w przypadku gdy osoby te pe∏ni∏y swoje
funkcje w dniu zaistnienia jednej z oko-
licznoÊci, o której mowa w art. 133
ust. 2, bàdê w okresie bie˝àcego lub po-
przedniego roku obrotowego,

r) cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej,
osób posiadajàcych 5 % lub wi´cej
ogólnej liczby g∏osów lub kapita∏u zak∏a-
dowego podmiotu dominujàcego lub
zale˝nego w stosunku do domu makler-
skiego,

s) ma∏˝onka, wst´pnych, zst´pnych, ro-
dzeƒstwa oraz powinowatych do pierw-
szego stopnia osób, o których mowa
w lit. n—r,

t) inwestorów, w stosunku do których
ustalono w post´powaniu zakoƒczonym
prawomocnym orzeczeniem sàdu, ˝e
wskutek niewywiàzywania si´ ze swoich
zobowiàzaƒ wobec domu maklerskiego
przyczynili si´ do zaistnienia jednej
z okolicznoÊci, o której mowa w art. 133
ust. 2;

2) za Êrodki pieni´˝ne inwestorów uwa˝a si´
Êrodki pieni´˝ne zapisane na rachunkach
pieni´˝nych oraz inne Êrodki pieni´˝ne na-
le˝ne inwestorom od domu maklerskiego
z tytu∏u Êwiadczonych na ich rzecz us∏ug
w zakresie czynnoÊci, o których mowa
w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wy∏àczeniem
nale˝noÊci przedawnionych;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku banków powierniczych sys-
tem rekompensat obejmuje papiery warto-
Êciowe i inne instrumenty finansowe b´dà-
ce przedmiotem obrotu na rynku zorgani-
zowanym zapisane na rachunkach papie-
rów wartoÊciowych prowadzonych przez te
banki.”;

116) w art. 133:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Celem systemu rekompensat jest zapew-
nienie inwestorom wyp∏at do wysokoÊci
okreÊlonej ustawà, Êrodków pieni´˝nych
oraz zrekompensowanie wartoÊci utraco-
nych instrumentów finansowych, zgroma-
dzonych przez nich w domach maklerskich,
w tym w ich oddzia∏ach poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z tytu∏u Êwiad-
czonych na ich rzecz us∏ug, w zakresie
czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
i ust. 4 pkt 1, w przypadku:

1) og∏oszenia upad∏oÊci domu maklerskie-
go lub

2) prawomocnego oddalenia wniosku
o og∏oszenie upad∏oÊci ze wzgl´du na to,
˝e majàtek tego domu maklerskiego nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów po-
st´powania, lub

3) stwierdzenia przez Komisj´, ˝e dom ma-
klerski nie jest w stanie, z powodów Êci-
Êle zwiàzanych z sytuacjà finansowà, wy-
konaç cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z roszczeƒ inwestorów i nie
jest mo˝liwe ich wykonanie w najbli˝-
szym czasie.”,

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

„2a. Umorzenie post´powania upad∏oÊciowe-
go domu maklerskiego nie wstrzymuje
dokonywania czynnoÊci majàcych na celu
wyp∏at´ rekompensat inwestorom.”;

117) w art. 135 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dom maklerski staje si´ uczestnikiem syste-
mu rekompensat z chwilà udzielenia mu ze-
zwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej obejmujàcej Êwiadczenie co naj-
mniej jednej z us∏ug w zakresie czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4
pkt 1, a w przypadku banku powierniczego
z chwilà udzielenia mu zezwolenia na prowa-
dzenie rachunków papierów wartoÊcio-
wych.”;

118) w art. 136:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. System rekompensat zapewnia inwesto-
rom wyp∏at´ rekompensat z tytu∏u us∏ug
Êwiadczonych na ich rzecz w zakresie czyn-
noÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
i ust. 4 pkt 1, przez zagranicznà firm´ inwe-
stycyjnà w ramach jej oddzia∏u na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem
jego wykluczenia z systemu.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
Krajowy Depozyt okreÊla zasady i tryb wy-
p∏aty rekompensat dla inwestorów z tytu∏u
us∏ug Êwiadczonych na ich rzecz w zakresie
czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2
i ust. 4 pkt 1, przez zagranicznà firm´ inwe-
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stycyjnà prowadzàcà dzia∏alnoÊç makler-
skà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w formie oddzia∏u.”;

119) w art. 137:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stawki nie wy˝szej ni˝ 0,01 % oraz Êredniej
wartoÊci instrumentów finansowych,
z ostatnich 12 miesi´cy, posiadanych przez
inwestorów.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez wartoÊç instrumentów finansowych,
posiadanych przez inwestorów, rozumie
si´ cen´ bie˝àcà ustalonà zgodnie z zasa-
dami zawartymi w przepisach okreÊlajà-
cych szczególne zasady rachunkowoÊci do-
mów maklerskich.”,

c) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4. Przez Êrednià wartoÊç instrumentów finan-
sowych posiadanych przez inwestorów ro-
zumie si´ stosunek sumy wartoÊci instru-
mentów finansowych posiadanych przez
inwestorów na poszczególne dni robocze
w ciàgu 12 miesi´cy do liczby dni robo-
czych przypadajàcych w tym okresie.

5. Banki powiernicze wnoszà obowiàzkowo
do systemu rekompensat w ka˝dym roku
kalendarzowym roczne wp∏aty w wysoko-
Êci iloczynu stawki, o której mowa w ust. 1
pkt 2, oraz, obliczanej zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ust. 2 i 4 Êredniej wartoÊci
instrumentów finansowych b´dàcych
przedmiotem obrotu na rynku zorganizo-
wanym, z ostatnich 12 miesi´cy, zapisa-
nych na rachunkach inwestorów.

6. Do celów obliczenia Êredniego stanu Êrod-
ków pieni´˝nych, o którym mowa w ust. 3,
oraz Êredniej wartoÊci, o której mowa
w ust. 4 i 5, nie stosuje si´ wy∏àczenia,
o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1
lit. t.”,

d) ust. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8. Domy maklerskie wnoszà, z zastrze˝eniem

ust. 18—20, roczne wp∏aty w czterech ra-
tach wnoszonych do ostatniego dnia robo-
czego miesiàca koƒczàcego ka˝dy kwarta∏
kalendarzowy, z tym ˝e raty za pierwszy
oraz drugi kwarta∏ sà równe i wnoszone
w wysokoÊci okreÊlonej zgodnie z ust. 1 i 5,
zaÊ raty za trzeci oraz czwarty kwarta∏ sà
równe i wnoszone w wysokoÊci okreÊlonej
zgodnie z ust. 1 i 5 wed∏ug Êredniego stanu
Êrodków pieni´˝nych inwestorów oraz
Êredniej wartoÊci instrumentów finanso-
wych posiadanych przez inwestorów z dru-
giego pó∏rocza poprzedniego roku kalen-
darzowego oraz pierwszego pó∏rocza roku
kalendarzowego, w którym wp∏aty sà wno-
szone, z zastrze˝eniem ust. 9 i 10.

9. W przypadku gdy suma roszczeƒ inwesto-
rów z tytu∏u rekompensat przekroczy wyso-
koÊç Êrodków zgromadzonych w systemie
rekompensat, wartoÊç nale˝nych, a jeszcze

niewp∏aconych rat na poczet rocznych
wp∏at za dany rok kalendarzowy jest wno-
szona w terminie 7 dni od dnia wezwania
domów maklerskich do ich wniesienia
przez Krajowy Depozyt.”,

e) po ust. 12 dodaje si´ ust. 12a w brzmieniu:

„12a. W ka˝dym roku kalendarzowym, najpóê-
niej do dnia up∏ywu terminu do wniesie-
nia pierwszej raty wp∏at rocznych za ten
rok, Krajowy Depozyt informuje Komisj´
o domach maklerskich, obowiàzanych
do wniesienia wp∏at rocznych, o których
mowa w ust. 1, oraz o ich wysokoÊci.”,

f) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku stwierdzenia, ˝e dom ma-
klerski nie wykonuje bàdê nienale˝ycie
wykonuje obowiàzki wynikajàce z uczest-
nictwa w systemie rekompensat, Krajowy
Depozyt niezw∏ocznie informuje o tym
Komisj´. Wobec domu maklerskiego, któ-
ry nie wykonuje bàdê nienale˝ycie wyko-
nuje obowiàzki wynikajàce z uczestnictwa
w systemie rekompensat, Komisja podej-
muje Êrodki, o których mowa w art. 167
ust. 1 lub 2.”,

g) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. W przypadku gdy od poinformowania Ko-
misji przez w∏aÊciwy podmiot zarzàdzajà-
cy systemem rekompensat w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim up∏yn´∏o co najmniej
12 miesi´cy i pomimo podj´cia Êrodków,
o których mowa w art. 167 ust. 1 i 2, od-
dzia∏ domu maklerskiego nie wykonuje
lub nienale˝ycie wykonuje obowiàzki wy-
nikajàce z uczestnictwa w systemie re-
kompensat innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego, Komisja mo˝e, w sytuacji gdy wy-
stàpi o to podmiot zarzàdzajàcy syste-
mem rekompensat tego innego paƒstwa
cz∏onkowskiego, udzieliç zgody na wyklu-
czenie oddzia∏u domu maklerskiego z te-
go systemu.”,

h) ust. 19 i 20 otrzymujà brzmienie:

„19. WysokoÊç Êrodków powodujàcà zawie-
szenie wp∏at domu maklerskiego do sys-
temu rekompensat ustala si´ odpowied-
nio, zgodnie z zasadami obliczania wyso-
koÊci rocznych wp∏at, poprzez zastosowa-
nie dziesi´ciokrotnoÊci stawki, o której
mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do Êrodków
pieni´˝nych inwestorów;

2) ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do instru-
mentów finansowych inwestorów.

20. W przypadku przekroczenia wysokoÊci
Êrodków, o której mowa w ust. 19, Krajo-
wy Depozyt zwraca domowi maklerskie-
mu nadwy˝k´ wniesionych wp∏at. Zwrotu
nadwy˝ki nie dokonuje si´, w przypadku
gdy nadwy˝ka ta jest skutkiem zaprzesta-
nia prowadzenia przez dom maklerski
dzia∏alnoÊci, z którà wià˝e si´ obowiàzek
wnoszenia wp∏at do systemu.”;
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120) w art. 138:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki wniesione przez domy maklerskie
tytu∏em rocznych wp∏at i odsetki, o których
mowa w art. 137 ust. 12, a tak˝e po˝ytki
uzyskane z tytu∏u zarzàdzania tymi Êrodka-
mi, stanowià wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà uczest-
ników systemu.”,

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

„1a. W przypadku zwolnienia z uczestnictwa
w systemie rekompensat, podmiotowi
jest zwracany udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci
w wysokoÊci, która przys∏ugiwa∏aby temu
podmiotowi w przypadku jej ustania.
Udzia∏ jest zwracany, pod warunkiem ˝e:

1) do dnia zwolnienia tego podmiotu
z uczestnictwa w systemie rekompen-
sat nie nastàpi∏y okolicznoÊci, o których
mowa w art. 133 ust. 2, dotyczàce które-
gokolwiek uczestnika systemu rekom-
pensat, oraz

2) w okresie wskazanym w regulaminie
funkcjonowania systemu rekompensat
nie ujawnià si´ okolicznoÊci stanowiàce
podstaw´ dokonania wyp∏at rekompen-
sat inwestorom b´dàcym klientami te-
go podmiotu.

1b. W przypadku gdy którykolwiek z warun-
ków, o których mowa w ust. 1a, nie zosta∏
spe∏niony, udzia∏ podmiotu zwolnionego
z uczestnictwa w systemie rekompensat
mo˝e zostaç zwrócony jedynie w takim
zakresie, w jakim nie podlega on wykorzy-
staniu na cele zwiàzane z wyp∏atà rekom-
pensat.”;

121) w art. 139:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rekompensata wyp∏acana na rzecz wspó∏-
w∏aÊcicieli instrumentów finansowych lub
Êrodków pieni´˝nych nie mo˝e przekroczyç
kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2. Ka˝de-
mu ze wspó∏w∏aÊcicieli przys∏uguje prawo
do otrzymania takiej cz´Êci tej kwoty, która
odpowiada wysokoÊci jego udzia∏u we
wspó∏w∏asnoÊci. W przypadku wspó∏-
w∏asnoÊci ∏àcznej wysokoÊç udzia∏u okre-
Êlajà przepisy odnoszàce si´ do tej wspó∏-
w∏asnoÊci w przypadku jej ustania.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Roszczenia z tytu∏u rekompensaty
przedawniajà si´ z up∏ywem 5 lat od dnia
zaistnienia okolicznoÊci stanowiàcej pod-
staw´ do wyp∏at rekompensat.”;

122) w art. 140:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Syndyk lub zarzàdca jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝ w terminie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia upad∏oÊci do-
mu maklerskiego, ustaliç i przedstawiç
w formie pisemnej Krajowemu Depozytowi:

1) sporzàdzonà wed∏ug wzoru okreÊlonego
przez Krajowy Depozyt, list´ inwestorów
uprawnionych do otrzymania rekompen-
sat, z wyszczególnieniem okolicznoÊci
stanowiàcych podstaw´ do uznania
klientów domu maklerskiego za inwesto-
rów, kwot Êrodków pieni´˝nych oraz
wartoÊci instrumentów finansowych in-
westorów, za które przys∏uguje rekom-
pensata, oraz wyliczonych kwot rekom-
pensat nale˝nych poszczególnym inwe-
storom wraz ze wskazaniem sposobu ich
wyliczenia;

2) kwot´ p∏ynnych Êrodków domu makler-
skiego wchodzàcych w sk∏ad masy upa-
d∏oÊci wed∏ug stanu na dzieƒ og∏oszenia
upad∏oÊci;

3) wysokoÊç wydatków zwiàzanych z wy-
p∏atà wynagrodzeƒ pracownikom upa-
d∏ego domu maklerskiego i wysokoÊç
bie˝àcych wydatków zwiàzanych z kosz-
tami post´powania upad∏oÊciowego, po-
niesionych do dnia sporzàdzenia listy in-
westorów, powi´kszonà o wysokoÊç nie-
zb´dnych wydatków zwiàzanych z wy-
p∏atà rekompensat, wraz z aktualnà wy-
sokoÊcià Êrodków p∏ynnych domu ma-
klerskiego znajdujàcych si´ w dyspozycji
syndyka lub zarzàdcy;

4) terminarz wyp∏at.”,

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

„1a. Ustalenia informacji, o których mowa
w ust. 1, syndyk lub zarzàdca dokonuje na
podstawie ksiàg domu maklerskiego, z za-
strze˝eniem ust. 1b.

1b. Ustalenia okolicznoÊci stanowiàcych pod-
staw´ do uznania klientów domu makler-
skiego za inwestorów uprawnionych do
otrzymania rekompensaty syndyk lub za-
rzàdca dokonuje równie˝ na podstawie
danych zawartych we w∏aÊciwych reje-
strach lub innych danych urz´dowych,
a w zakresie ustalenia osób, o których
mowa w art. 132 ust. pkt 1 lit. s, tak˝e na
podstawie stosownych oÊwiadczeƒ ode-
branych od klientów domu maklerskie-
go.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowy Depozyt w terminie 30 dni spraw-
dza przedstawionà przez syndyka lub za-
rzàdc´ list´ inwestorów pod wzgl´dem
zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlonymi
w ust. 1 pkt 1, wyliczenie kwot rekompen-
sat pod wzgl´dem zgodnoÊci z ustawà oraz
terminarz wyp∏at, o którym mowa w ust. 1
pkt 4.”,

d) ust. 5—7 otrzymujà brzmienie:

„5. Syndyk lub zarzàdca jest zobowiàzany do
usuni´cia braków wskazanych przez Krajo-
wy Depozyt w terminie nie d∏u˝szym ni˝
14 dni.
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6. Po ustaleniu listy wierzytelnoÊci lub po
stwierdzeniu wierzytelnoÊci prawomoc-
nym orzeczeniem sàdu syndyk lub zarzàd-
ca uzupe∏nia list´, o której mowa w ust. 1
pkt 1, o wierzytelnoÊci inwestorów nieob-
j´te tà listà. Do uzupe∏nieƒ listy inwesto-
rów stosuje si´ odpowiednio przepisy
ust. 1—5.

7. W stosunku do roszczeƒ inwestorów z tytu-
∏u rekompensat, nieobj´tych listà, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, przyj´tà przez Krajo-
wy Depozyt, w tym jej uzupe∏nieniami,
podstawà ich uwzgl´dnienia przy dokony-
waniu wyp∏at rekompensat mo˝e byç wy-
∏àcznie prawomocne orzeczenie sàdu
stwierdzajàce prawo inwestora do otrzy-
mania rekompensaty oraz jej wysokoÊç.
W takim przypadku inwestorowi przys∏ugu-
je roszczenie do Krajowego Depozytu o wy-
p∏at´ rekompensaty.”;

123) w art. 143 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1e
w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy jest prowadzone post´po-
wanie karne, w którym zachodzi uzasadnio-
ne podejrzenie, ˝e Êrodki obj´te systemem
rekompensat mogà mieç zwiàzek z pope∏-
nieniem przest´pstwa, o którym mowa
w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên.
zm.10)), prokurator mo˝e postanowieniem
wstrzymaç wyp∏at´ rekompensaty przys∏u-
gujàcej inwestorowi z tytu∏u tych Êrodków
na czas oznaczony, nie d∏u˝szy jednak ni˝
3 miesiàce.

1b. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1a,
okreÊla si´ zakres, sposób i termin wstrzy-
mania wyp∏aty. Na postanowienie przys∏u-
guje za˝alenie do sàdu w∏aÊciwego do roz-
poznania sprawy.

1c. Wstrzymanie wyp∏aty upada, je˝eli w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1b, nie zostanie
wydane postanowienie o zabezpieczeniu
majàtkowym.

1d. Przepisy ust. 1a—1c stosuje si´ odpowied-
nio, w przypadku gdy wyp∏aty rekompensat
dokonuje Krajowy Depozyt.

1e. W sprawach dotyczàcych wstrzymania wy-
p∏aty rekompensaty nieuregulowanych
w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia

6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên.
zm.11)).”;

124) art. 145 otrzymuje brzmienie:
„Art. 145. 1. W przypadku gdy nastàpi prawo-

mocne oddalenie wniosku o og∏o-
szenie upad∏oÊci ze wzgl´du na to,
˝e majàtek domu maklerskiego nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów
post´powania, umorzenie post´po-
wania upad∏oÊciowego, albo gdy
nastàpi ustanowienie zarzàdu w∏a-
snego, o którym mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i napraw-
cze, do ca∏oÊci majàtku domu ma-
klerskiego, albo stwierdzenie przez
Komisj´ zaistnienia okolicznoÊci,
o której mowa w art. 133 ust. 2 pkt 3:

1) czynnoÊci, o których mowa
w art. 140 ust. 1—1b i ust. 5,
art. 141 ust. 4 i art. 143 ust. 1 i 2,
dokonywane przez syndyka lub
zarzàdc´, wykonuje zarzàd uczest-
nika systemu rekompensat, kom-
plementariusze uczestnika syste-
mu, o którym mowa w art. 95
ust. 1 pkt 2 i 4, albo osoby upraw-
nione do reprezentowania uczest-
nika systemu, o którym mowa
w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6, albo inne
osoby upowa˝nione do reprezen-
towania uczestnika systemu,
z wy∏àczeniem pe∏nomocników;

2) przepisy art. 140 ust. 2, 4, 6 i 7,
art. 141 ust. 1—3, art. 142, art. 143
ust. 3 oraz art. 144 stosuje si´ od-
powiednio;

3) Krajowy Depozyt mo˝e zleciç bada-
nie prawid∏owoÊci wyliczenia wy-
datków, o których mowa w art. 140
ust. 1 pkt 3, przez bieg∏ego rewi-
denta, który, wykonujàc zlecone
czynnoÊci, jest upowa˝niony do
wglàdu do ksiàg i dokumentów
uczestnika systemu;

4) zawiadomienie, o którym mowa
w art. 143 ust. 4, jest przekazywa-
ne Komisji.

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

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz
z 2008 r. Nr 90, poz. 560 i Nr 122, poz. 782.

———————
11) 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, 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, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95,
poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013,
Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r.
Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89,
poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123,
poz. 849 i Nr 128, poz. 903 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 162,
Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686 i Nr 123, poz. 802.
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2. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci
domu maklerskiego z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu, wierzytelnoÊci in-
westorów wobec upad∏ego z tytu∏u
us∏ug Êwiadczonych na ich rzecz
w zakresie czynnoÊci, o których mo-
wa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, do
wysokoÊci przys∏ugujàcych im re-
kompensat, nie sà obj´te uk∏adem,
a w g∏osowaniu nad uk∏adem, obok
innych wierzycieli, mogà braç udzia∏
jedynie inwestorzy, których wierzy-
telnoÊci wobec upad∏ego sà wy˝sze
od przys∏ugujàcych im rekompen-
sat, i tylko w zakresie tej nadwy˝ki.”;

125) w art. 147 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Tajemnica zawodowa obejmuje informacj´ uzy-
skanà, przez osob´ wymienionà w art. 148 ust. 1,
w zwiàzku z podejmowanymi czynnoÊciami s∏u˝-
bowymi w ramach pozostawania w stosunku
pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze, dotyczàcà chronionych
prawem interesów podmiotów dokonujàcych
czynnoÊci zwiàzanych z obrotem instrumentami
finansowymi, lub innych czynnoÊci w ramach re-
gulowanej ustawà dzia∏alnoÊci obj´tej nadzorem
Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak
równie˝ dotyczàcà czynnoÊci podejmowanych
w ramach wykonywania tego nadzoru, w szcze-
gólnoÊci informacj´ zawierajàcà:”;

126) w art. 148 w ust. 1:
a) w pkt 2:

— uchyla si´ lit. b,
— lit. g i h otrzymujà brzmienie:

„g) izby, o której mowa w art. 92,
h) stowarzyszeƒ i organizacji zrzeszajàcych

maklerów, doradców, maklerów gie∏d
towarowych w rozumieniu ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych, emitentów zdematerializo-
wanych papierów wartoÊciowych albo
banki powiernicze,”,

— dodaje si´ lit. i—k w brzmieniu:
„i) spó∏ek prowadzàcych izb´ rozliczeniowà,

j) spó∏ek prowadzàcych izb´ rozrachunko-
wà,

k) spó∏ek, którym Krajowy Depozyt przeka-
za∏ wykonywanie czynnoÊci, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub
ust. 2,”,

b) uchyla si´ pkt 3,
c) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) osoby pozostajàce w stosunku pracy, zle-
cenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z podmiotami,
o których mowa w pkt 2;

5) osoby pozostajàce w stosunku pracy, zle-
cenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z podmiotami
pozostajàcymi w stosunku zlecenia lub
w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z podmiotami, o których mo-
wa w pkt 2;”;

127) w art. 150 w ust. 1:
a) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) przez dom maklerski podmiotowi podle-
gajàcemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym paƒstwie cz∏onkowskim obo-
wiàzkom z zakresu adekwatnoÊci kapita-
∏owej w zakresie niezb´dnym do wykona-
nia tych obowiàzków;”,

b) w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) podmiotowi wiodàcemu w rozumieniu

art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze uzupe∏-
niajàcym,”,

c) pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:
„10) przez Krajowy Depozyt, spó∏k´, której Kra-

jowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mo-
wa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6, domy makler-
skie, banki prowadzàce dzia∏alnoÊç ma-
klerskà oraz banki powiernicze — w zakre-
sie okreÊlonym w art. 34 ust. 4 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej;

11) przez uczestników Krajowego Depozytu
lub spó∏ki, której Krajowy Depozyt przeka-
za∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu za-
daƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1—6, spó∏ce publicznej, w przypadku
okreÊlonym w art. 91 ust. 11 ustawy
o ofercie publicznej;”,

d) po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a i 13b w brzmieniu:
„13a) spó∏ce, której Krajowy Depozyt przekaza∏

wykonywanie czynnoÊci z zakresu za-
daƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1—6 lub ust. 2, je˝eli informacje te sà
niezb´dne do wykonywania tych czyn-
noÊci;

13b) przez Krajowy Depozyt lub spó∏k´, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywa-
nie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo
ust. 2 pkt 3 emitentowi papierów warto-
Êciowych, podmiotowi wykonujàcemu
poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej zadania w zakresie centralnej reje-
stracji papierów wartoÊciowych lub roz-
liczania transakcji zawieranych w obro-
cie papierami wartoÊciowymi albo
uprawnionemu do prowadzenia poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej ra-
chunków, na których sà rejestrowane
papiery wartoÊciowe, za poÊrednictwem
którego papiery wartoÊciowe, których
dotyczà te informacje, sà rejestrowane
w depozycie papierów wartoÊciowych,
w przypadkach okreÊlonych w art. 54
ust. 2;”,

e) w pkt 14 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) do publicznej wiadomoÊci w zakresie doty-

czàcym treÊci podj´tych uchwa∏ i decyzji,
tak˝e w sprawach indywidualnych, je˝eli ze
wzgl´du na interes rynku instrumentów
finansowych, rynku towarów gie∏dowych
lub rynku dzia∏alnoÊci funduszy inwesty-
cyjnych, Komisja uzna∏a przekazanie takiej
informacji za uzasadnione,”,
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f) w pkt 15 uchyla si´ lit. a,
g) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) w przypadkach okreÊlonych w art. 40,
art. 89 ust. 4 i art. 161;”,

h) dodaje si´ pkt 17 w brzmieniu:
„17) przez firm´ inwestycyjnà lub bank po-

wierniczy w zwiàzku z zawarciem lub wy-
konaniem umowy zwiàzanej z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci maklerskiej lub powier-
niczej, o ile przekazanie tych informacji
jest niezb´dne do zawarcia lub wykona-
nia umowy.”;

128) w art. 151:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rzecznikowi dyscyplinarnemu lub sàdowi
dyscyplinarnemu stowarzyszenia zrzesza-
jàcego maklerów lub doradców, wy∏àcznie
w zakresie niezb´dnym do ustalenia, na
potrzeby wszcz´cia lub prowadzenia post´-
powania dyscyplinarnego, naruszenia za-
sad etyki zawodowej przez maklera lub do-
radc´;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Krajowemu Depozytowi, spó∏ce prowadzà-

cej izb´ rozliczeniowà, spó∏ce prowadzàcej
izb´ rozrachunkowà, spó∏ce prowadzàcej
gie∏d´ lub spó∏ce prowadzàcej rynek poza-
gie∏dowy, o ile przekazanie takiej informacji
jest niezb´dne do wykonywania ustawowo
okreÊlonych zadaƒ tych podmiotów;”,

c) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) spó∏ce, której Krajowy Depozyt przekaza∏

wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6
lub ust. 2, o ile przekazanie takiej informa-
cji jest niezb´dne do wykonywania tych
czynnoÊci.”;

129) art. 154 otrzymuje brzmienie:
„Art. 154. 1. Informacjà poufnà w rozumieniu

ustawy jest — okreÊlona w sposób
precyzyjny — informacja dotyczàca,
bezpoÊrednio lub poÊrednio, jedne-
go lub kilku emitentów instrumen-
tów finansowych, jednego lub kilku
instrumentów finansowych albo na-
bywania lub zbywania takich instru-
mentów, która nie zosta∏a przekaza-
na do publicznej wiadomoÊci, a któ-
ra po takim przekazaniu mog∏aby
w istotny sposób wp∏ynàç na cen´
tych instrumentów finansowych lub
na cen´ powiàzanych z nimi po-
chodnych instrumentów finanso-
wych, przy czym dana informacja:
1) jest okreÊlona w sposób precyzyj-

ny, wtedy gdy wskazuje na oko-
licznoÊci lub zdarzenia, które wy-
stàpi∏y lub których wystàpienia
mo˝na zasadnie oczekiwaç, a jej
charakter w wystarczajàcym stop-
niu umo˝liwia dokonanie oceny
potencjalnego wp∏ywu tych oko-
licznoÊci lub zdarzeƒ na cen´ lub

wartoÊç instrumentów finanso-
wych lub na cen´ powiàzanych
z nimi pochodnych instrumentów
finansowych;

2) mog∏aby po przekazaniu do pu-
blicznej wiadomoÊci w istotny
sposób wp∏ynàç na cen´ lub war-
toÊç instrumentów finansowych
lub na cen´ powiàzanych z nimi
pochodnych instrumentów finan-
sowych, wtedy gdy mog∏aby ona
zostaç wykorzystana przy podej-
mowaniu decyzji inwestycyjnych
przez racjonalnie dzia∏ajàcego in-
westora;

3) w odniesieniu do osób zajmujà-
cych si´ wykonywaniem dyspo-
zycji dotyczàcych instrumentów
finansowych, ma charakter infor-
macji poufnej, równie˝ wtedy gdy
zosta∏a przekazana tej osobie
przez inwestora lub innà osob´
majàcà wiedz´ o takich dyspozy-
cjach, i dotyczy sk∏adanych przez
inwestora dyspozycji nabycia lub
zbycia instrumentów finanso-
wych, przy spe∏nieniu przes∏anek
okreÊlonych w pkt 1 i 2.

2. W przypadku pochodnych instru-
mentów finansowych, których in-
strumentem bazowym jest towar, za
informacj´ poufnà uwa˝a si´ okre-
Êlonà w sposób precyzyjny informa-
cj´, dotyczàcà bezpoÊrednio lub po-
Êrednio, jednego lub kilku takich in-
strumentów, która nie zosta∏a prze-
kazana do publicznej wiadomoÊci,
a której przekazania, zgodnie z przy-
j´tymi praktykami rynkowymi, mo-
gliby oczekiwaç uczestnicy tego ryn-
ku. W szczególnoÊci mogà oni ocze-
kiwaç przekazywania takich informa-
cji, które powinny podlegaç regular-
nemu udost´pnianiu uczestnikom
rynku lub których ujawnienie jest
wymagane, zgodnie z przepisami,
umowami i zwyczajami obowiàzujà-
cymi na danym rynku.”;

130) uchyla si´ art. 155;
131) w art. 156:

a) w ust. 4 dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) sà wprowadzone do alternatywnego syste-

mu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub sà przedmio-
tem ubiegania si´ o wprowadzenie do ta-
kiego systemu, niezale˝nie od tego, czy
transakcja, której przedmiotem jest dany
instrument, jest dokonywana w tym alter-
natywnym systemie obrotu, albo

4) nie sà wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu organizowanego na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich ce-
na lub wartoÊç zale˝y bezpoÊrednio lub po-
Êrednio od ceny instrumentu finansowego
okreÊlonego w pkt 3.”,
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b) w ust. 6 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) przez emitenta na rzecz spó∏ki prowadzàcej

rynek regulowany, w zwiàzku ze z∏o˝eniem
przez emitenta wniosku o zawieszenie ob-
rotu okreÊlonymi papierami wartoÊciowy-
mi lub instrumentami finansowymi.”;

132) w art. 159:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1
lit. a nie mogà, w czasie trwania okresu
zamkni´tego, nabywaç lub zbywaç na ra-
chunek w∏asny lub osoby trzeciej, akcji emi-
tenta, praw pochodnych dotyczàcych akcji
emitenta oraz innych instrumentów finan-
sowych z nimi powiàzanych albo dokony-
waç, na rachunek w∏asny lub osoby trzeciej,
innych czynnoÊci prawnych powodujàcych
lub mogàcych powodowaç rozporzàdzenie
takimi instrumentami finansowymi.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1

lit. a nie mogà, w czasie trwania okresu
zamkni´tego, dzia∏ajàc jako organ osoby
prawnej, podejmowaç czynnoÊci, których
celem jest doprowadzenie do nabycia lub
zbycia przez t´ osob´ prawnà, na rachu-
nek w∏asny lub osoby trzeciej, akcji emi-
tenta, praw pochodnych dotyczàcych ak-
cji emitenta oraz innych instrumentów fi-
nansowych z nimi powiàzanych albo po-
dejmowaç czynnoÊci powodujàcych lub
mogàcych powodowaç rozporzàdzenie
takimi instrumentami finansowymi przez
t´ osob´ prawnà, na rachunek w∏asny lub
osoby trzeciej.

1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje si´ do
czynnoÊci dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç

maklerskà, któremu osoba, o której
mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zle-
ci∏a zarzàdzanie portfelem instrumen-
tów finansowych w sposób wy∏àczajà-
cy ingerencj´ tej osoby w podejmowa-
ne na jej rachunek decyzje inwestycyj-
ne albo

2) w wykonaniu umowy zobowiàzujàcej
do zbycia lub nabycia akcji emitenta,
praw pochodnych dotyczàcych akcji
emitenta oraz innych instrumentów fi-
nansowych z nimi powiàzanych zawar-
tej na piÊmie z datà pewnà przed roz-
pocz´ciem biegu danego okresu za-
mkni´tego, albo

3) w wyniku z∏o˝enia przez osob´, o któ-
rej mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a,
zapisu w odpowiedzi na og∏oszone we-
zwanie do zapisywania si´ na sprzeda˝
lub zamian´ akcji, zgodnie z przepisa-
mi ustawy o ofercie publicznej, albo

4) w zwiàzku z obowiàzkiem og∏oszenia
przez osob´, o której mowa w art. 156
ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisy-
wania si´ na sprzeda˝ lub zamian´ ak-
cji, zgodnie z przepisami ustawy
o ofercie publicznej, albo

5) w zwiàzku z wykonaniem przez dotych-
czasowego akcjonariusza emitenta
prawa poboru, albo

6) w zwiàzku z ofertà skierowanà do pra-
cowników lub osób wchodzàcych
w sk∏ad statutowych organów emiten-
ta, pod warunkiem ˝e informacja na te-
mat takiej oferty by∏a publicznie do-
st´pna przed rozpocz´ciem biegu da-
nego okresu zamkni´tego.”;

133) w art. 161:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podmiotach, o których mowa w art. 70
ust. 1 pkt 2, 3, 9, 10 i 13.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

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

„Art. 161a. 1. Zakazy i wymogi, o których mowa
w art. 156—160, w tym wynikajàce
z przepisów wydanych na podsta-
wie art. 160 ust. 5, majà zastosowa-
nie w przypadkach okreÊlonych
w art. 39 ust. 4.

2. Zakazy, o których mowa w art. 156,
odnoszà si´ równie˝ do informacji
poufnych dotyczàcych papierów
wartoÊciowych b´dàcych przed-
miotem oferty publicznej, które
majà podlegaç dopuszczeniu do
obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzeniu do alternatywnego
systemu obrotu.”;

135) w art. 163 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Od ka˝dej z firm inwestycyjnych zawierajà-

cych umowy sprzeda˝y na w∏asny rachunek
z klientem dajàcym zlecenie, w przypadku gdy
przedmiotem zlecenia jest nabycie lub zbycie
instrumentów finansowych nieb´dàcych pa-
pierami wartoÊciowymi dopuszczonymi do
obrotu zorganizowanego, pobiera si´ op∏aty
z tytu∏u nadzoru w ∏àcznej wysokoÊci nie
wi´kszej ni˝ 0,015 % wartoÊci umów przeno-
szàcych prawa.

5. Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzàce
dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby
prawne prowadzàce takà dzia∏alnoÊç na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej podlegajà
op∏atom, o których mowa w ust. 2—4, chyba
˝e na zasadzie wzajemnoÊci polskie podmio-
ty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà w paƒ-
stwach siedziby tych zagranicznych podmio-
tów nie podlegajà tego rodzaju op∏atom.”;

136) w art. 165:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych, na wniosek Komisji, mo˝e cofnàç
zezwolenie na prowadzenie gie∏dy, w przy-
padku gdy spó∏ka prowadzàca gie∏d´:
1) nie rozpocz´∏a prowadzenia dzia∏alnoÊci

obj´tej zezwoleniem w terminie wskaza-
nym w decyzji w sprawie udzielenia ze-
zwolenia;
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2) przez okres co najmniej 6 miesi´cy nie
prowadzi∏a dzia∏alnoÊci obj´tej zezwole-
niem;

3) otrzyma∏a zezwolenie na podstawie fa∏-
szywych oÊwiadczeƒ lub dokumentów
zaÊwiadczajàcych nieprawd´;

4) przesta∏a spe∏niaç warunki, które by∏y
podstawà udzielenia zezwolenia;

5) prowadzi dzia∏alnoÊç z istotnym naru-
szeniem przepisów prawa regulujàcych
prowadzenie gie∏dy;

6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu;

7) narusza interesy uczestników obrotu.”,

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

„1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 3 lub 5—7, Komisja mo˝e:

1) odstàpiç od wystàpienia z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 1, i na∏o˝yç na
spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´ kar´ pieni´˝-
nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏ albo

2) wystàpiç z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, i jednoczeÊnie na∏o˝yç kar´
pieni´˝nà, o której mowa w pkt 1

— je˝eli uzasadnia to charakter naruszeƒ,
których dopuÊci∏a si´ spó∏ka prowadzàca
gie∏d´.”,

c) uchyla si´ ust. 3;

137) w art. 166:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 1a, cof-
nàç zezwolenie na prowadzenie rynku po-
zagie∏dowego, w przypadku gdy spó∏ka
prowadzàca rynek pozagie∏dowy:

1) nie rozpocz´∏a prowadzenia dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem w terminie wskaza-
nym w decyzji w sprawie udzielenia ze-
zwolenia;

2) przez okres co najmniej 6 miesi´cy nie
prowadzi∏a dzia∏alnoÊci obj´tej zezwole-
niem;

3) otrzyma∏a zezwolenie na podstawie fa∏-
szywych oÊwiadczeƒ lub dokumentów
zaÊwiadczajàcych nieprawd´;

4) przesta∏a spe∏niaç warunki, które by∏y
podstawà udzielenia zezwolenia;

5) prowadzi dzia∏alnoÊç z istotnym naru-
szeniem przepisów prawa regulujàcych
prowadzenie rynku pozagie∏dowego;

6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu;

7) narusza interesy uczestników obrotu.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 3 lub 5—7, Komisja mo˝e równie˝:

1) odstàpiç od zastosowania sankcji,
o której mowa w ust. 1, i na∏o˝yç na
spó∏k´ prowadzàcà rynek pozagie∏do-
wy kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
1 000 000 z∏ albo

2) zastosowaç sankcj´ okreÊlonà w ust. 1
i jednoczeÊnie na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà,
o której mowa w pkt 1

— je˝eli uzasadnia to charakter naruszeƒ,
których dopuÊci∏a si´ spó∏ka prowadzàca
rynek pozagie∏dowy.”;

138) po art. 166 dodaje si´ art. 166a w brzmieniu:

„Art. 166a. 1. W przypadku stwierdzenia przez
Komisj´, ˝e podmiot prowadzàcy
zagraniczny rynek regulowany,
prowadzàc dzia∏alnoÊç zgodnie
z art. 14a ust. 1 lub organizujàc al-
ternatywny system obrotu zgodnie
z art. 117a, narusza przepisy prawa
obowiàzujàce w paƒstwie siedziby
tego rynku w zakresie funkcjono-
wania rynku regulowanego lub or-
ganizowania alternatywnego sys-
temu obrotu, Komisja informuje
organ nadzoru, który udzieli∏ temu
podmiotowi zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci, o stwierdzo-
nych naruszeniach.

2. Je˝eli mimo Êrodków podj´tych
przez organ nadzoru, który udzieli∏
podmiotowi prowadzàcemu zagra-
niczny rynek regulowany zezwole-
nia, dzia∏alnoÊç tego podmiotu sta-
nowi zagro˝enie dla prawid∏owego
funkcjonowania na terytorium in-
nego paƒstwa cz∏onkowskiego ob-
rotu instrumentami finansowymi
lub interesów inwestorów, Komi-
sja mo˝e zakazaç podmiotowi pro-
wadzàcemu zagraniczny rynek re-
gulowany prowadzenia dzia∏alno-
Êci, o której mowa w art. 14a ust. 1
lub w art. 117a ust. 1, na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.
O podj´tej decyzji Komisja infor-
muje Komisj´ Europejskà oraz or-
gan nadzoru, który udzieli∏ temu
podmiotowi zezwolenia.

3. Wydanie decyzji nast´puje po
przeprowadzeniu rozprawy.

4. Rozstrzygni´cie, o którym mowa
w ust. 2, podlega og∏oszeniu
w Dzienniku Urz´dowym Komisji
Nadzoru Finansowego. Komisja
mo˝e nakazaç jego og∏oszenie
w dwóch dziennikach ogólnopol-
skich na koszt podmiotu prowa-
dzàcego zagraniczny rynek regulo-
wany.

5. W przypadku zakazania prowadze-
nia dzia∏alnoÊci zgodnie z ust. 2,
podmiot prowadzàcy zagraniczny
rynek regulowany nie mo˝e podjàç
tej dzia∏alnoÊci przed up∏ywem
5 lat od dnia, w którym decyzja za-
kazujàca prowadzenia dzia∏alnoÊci
sta∏a si´ ostateczna, chyba ˝e Ko-
misja wyrazi zgod´ na skrócenie
tego terminu.
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6. W razie koniecznoÊci zabezpiecze-
nia interesu publicznego Komisja
mo˝e — przed podj´ciem czynno-
Êci okreÊlonych w ust. 1 i 2 — za-
wiesiç na okres nie d∏u˝szy ni˝
miesiàc, mo˝liwoÊç prowadzenia
przez podmiot prowadzàcy zagra-
niczny rynek regulowany dzia∏al-
noÊci zgodnie z art. 14a ust. 1 lub
art. 117a ust. 1 na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, informujàc
o tym jednoczeÊnie Komisj´ Euro-
pejskà oraz w∏aÊciwy organ nadzo-
ru w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim, który udzieli∏ zezwolenia te-
mu podmiotowi.”;

139) w art. 167:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przez okres co najmniej 6 miesi´cy nie pro-
wadzi∏a dzia∏alnoÊci obj´tej zezwole-
niem;”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W razie koniecznoÊci zabezpieczenia inte-

resu publicznego Komisja mo˝e w decyzji
w sprawie cofni´cia zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej wskazaç
termin, w którym nast´puje zakoƒczenie
jej prowadzenia.”,

c) uchyla si´ ust. 6,
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Rozstrzygni´cie Komisji podlega og∏osze-
niu w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nad-
zoru Finansowego niezw∏ocznie po jego
podj´ciu. Komisja mo˝e nakazaç jego og∏o-
szenie w dwóch dziennikach ogólnopol-
skich lub w inny sposób na koszt firmy in-
westycyjnej.”;

140) po art. 167 dodaje si´ art. 167a w brzmieniu:
„Art. 167a. 1. W przypadku gdy finansowa spó∏-

ka holdingowa narusza art. 103
ust. 1, Komisja mo˝e nakazaç 
finansowej spó∏ce holdingowej
usuni´cie stwierdzonych naruszeƒ
przepisów lub przyczyn tych naru-
szeƒ, lub na∏o˝yç na finansowà
spó∏k´ holdingowà kar´ pieni´˝nà
do wysokoÊci 500 000 z∏.

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, Komisja mo˝e równie˝
na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wyso-
koÊci 500 000 z∏ na osoby zarzàdza-
jàce danà spó∏kà odpowiedzialne
za zaistnia∏e naruszenie.

3. W przypadku gdy spó∏ka holdingo-
wa o dzia∏alnoÊci mieszanej lub
finansowa spó∏ka holdingowa
b´dàce podmiotem dominujà-
cym wobec domu maklerskiego
narusza obowiàzki okreÊlone
w art. 98a—98f, w tym w szczegól-
noÊci obowiàzki okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie
art. 94 ust. 1 pkt 5, Komisja mo˝e
na∏o˝yç na t´ spó∏k´ kar´ pieni´˝nà
do wysokoÊci 500 000 z∏.

4. Wydanie decyzji nast´puje po
przeprowadzeniu rozprawy.”;

141) w art. 169:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rozstrzygni´cie Komisji podlega og∏osze-
niu w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nad-
zoru Finansowego. Komisja mo˝e nakazaç
jego og∏oszenie w dwóch dziennikach
ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt
zagranicznej firmy inwestycyjnej.”,

b) dodaje si´ ust. 10—12 w brzmieniu:

„10. W przypadku stwierdzenia przez Komisj´,
˝e zagraniczna firma inwestycyjna naru-
sza przepisy, których przestrzeganie zgod-
nie z art. 118 pozostaje pod nadzorem
w∏aÊciwego organu w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, Komisja informuje ten or-
gan nadzoru o stwierdzonych narusze-
niach.

11. Je˝eli mimo Êrodków podj´tych przez or-
gan nadzoru, który udzieli∏ zezwolenia za-
granicznej firmie inwestycyjnej, dzia∏al-
noÊç tej firmy stanowi zagro˝enie dla pra-
wid∏owego funkcjonowania obrotu in-
strumentami finansowymi lub interesów
inwestorów, Komisja mo˝e, informujàc
ten organ nadzoru:

1) zakazaç w ca∏oÊci albo w cz´Êci wyko-
nywania dzia∏alnoÊci maklerskiej na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) zawiesiç w ca∏oÊci albo w cz´Êci, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy,
prawo wykonywania dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, albo

3) zakazaç prowadzenia dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 117a ust. 1, na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11,
przepisy ust. 4—8 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

142) po art. 169 dodaje si´ art. 169a w brzmieniu:

„Art. 169a. 1. W przypadku gdy spó∏ka prowa-
dzàca rynek regulowany, dom ma-
klerski, bank prowadzàcy dzia∏al-
noÊç maklerskà lub zagraniczna
osoba prawna prowadzàca dzia∏al-
noÊç maklerskà na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej narusza prze-
pisy regulujàce organizowanie ryn-
ku regulowanego lub prowadzenie
dzia∏alnoÊci maklerskiej, Komisja
mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç
kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
100 000 z∏ na osoby odpowiedzial-
ne za zaistnia∏e naruszenia.

2. Wydanie decyzji nast´puje po
przeprowadzeniu rozprawy.”;
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143) po art. 170 dodaje si´ art. 170a—170c w brzmie-
niu:

„Art. 170a. 1. W przypadku gdy spó∏ka, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wyko-
nywanie czynnoÊci z zakresu za-
daƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2, narusza
przy wykonywaniu tych czynnoÊci
przepisy prawa, nie przestrzega za-
sad uczciwego obrotu lub narusza
interesy jej uczestników, Komisja
mo˝e zakazaç wykonywania tych
czynnoÊci lub na∏o˝yç kar´ pieni´˝-
nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏.

2. Wydanie decyzji nast´puje po
przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 170b. 1. W przypadku gdy spó∏ka prowa-
dzàca izb´ rozliczeniowà narusza
przepisy prawa, nie przestrzega za-
sad uczciwego obrotu lub narusza
interesy jej uczestników, Komisja
mo˝e cofnàç spó∏ce zezwolenie na
prowadzenie izby rozliczeniowej
lub na∏o˝yç na spó∏k´ kar´ pieni´˝-
nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏.

2. Wydanie decyzji nast´puje po
przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 170c. 1. W przypadku gdy spó∏ka prowa-
dzàca izb´ rozrachunkowà narusza
przepisy prawa, nie przestrzega za-
sad uczciwego obrotu lub narusza
interesy jej uczestników, Komisja
mo˝e cofnàç spó∏ce zezwolenie na
prowadzenie izby rozrachunkowej
lub na∏o˝yç na spó∏k´ kar´ pieni´˝-
nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏.

2. Wydanie decyzji nast´puje po
przeprowadzeniu rozprawy.”;

144) w art. 171:

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

„2a. Komisja mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç
kar´, o której mowa w ust. 1, równie˝ na
osob´, która nabywa lub obejmuje akcje
przed up∏ywem terminu do zg∏oszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 24
ust. 3, art. 47 ust. 3 lub art. 106 ust. 3, lub
nabywa lub obejmuje akcje z narusze-
niem terminu wyznaczonego przez Komi-
sj´, w którym nabycie lub obj´cie akcji
mo˝e zostaç dokonane, o którym mowa
w art. 24 ust. 3a pkt 2, art. 47 ust. 3a pkt 2
lub art. 106 ust. 3b pkt 2, lub dopuszcza
si´ tego czynu, dzia∏ajàc w imieniu lub in-
teresie osoby prawnej lub jednostki orga-
nizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, 2
lub 2a, nast´puje po przeprowadzeniu roz-
prawy.

4. Rozstrzygni´cie Komisji podlega og∏osze-
niu w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nad-
zoru Finansowego. Komisja mo˝e nakazaç

jego og∏oszenie w dwóch dziennikach
ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt
strony.”;

145) w art. 172 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rozstrzygni´cie, o którym mowa w ust. 1, Ko-

misja w ca∏oÊci lub w cz´Êci og∏asza w Dzien-
niku Urz´dowym Komisji Nadzoru Finanso-
wego lub nakazuje jego og∏oszenie w dwóch
dziennikach ogólnopolskich, na koszt strony,
chyba ˝e spowodowa∏oby to poniesienie
przez uczestników obrotu niewspó∏miernej
szkody lub narazi∏oby na powa˝ne niebezpie-
czeƒstwo rynki finansowe.”;

146) w art. 174:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na osob´ wymienionà w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a, która w czasie trwania okresu
zamkni´tego dokonuje czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a, Komi-
sja mo˝e na∏o˝yç, w drodze decyzji, kar´
pieni´˝nà do wysokoÊci 200 000 z∏.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rozstrzygni´cie, o którym mowa w ust. 1,

Komisja og∏asza w ca∏oÊci lub w cz´Êci
w Dzienniku Urz´dowym Komisji Nadzoru
Finansowego lub nakazuje jego og∏oszenie
w dwóch dziennikach ogólnopolskich, na
koszt strony, chyba ˝e spowodowa∏oby to
poniesienie przez uczestników obrotu nie-
wspó∏miernej szkody lub narazi∏oby na po-
wa˝ne niebezpieczeƒstwo rynki finanso-
we.”;

147) w art. 175 uchyla si´ ust. 2;
148) w art. 176 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy emitent nie wykonuje lub
nienale˝ycie wykonuje obowiàzki, o których
mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szcze-
gólnoÊci wynikajàce z przepisów wydanych
na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja mo˝e:
1) wydaç decyzj´ o wykluczeniu papierów

wartoÊciowych z obrotu na rynku regulo-
wanym albo

2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
1 000 000 z∏, albo

3) wydaç decyzj´ o wykluczeniu, na czas
okreÊlony lub bezterminowo, papierów
wartoÊciowych z obrotu na rynku regulo-
wanym, nak∏adajàc jednoczeÊnie kar´ pie-
ni´˝nà okreÊlonà w pkt 2.”;

149) po art. 176 dodaje si´ art. 176a w brzmieniu:
„Art. 176a. W przypadku gdy emitent lub wpro-

wadzajàcy nie wykonuje lub nienale-
˝ycie wykonuje obowiàzki wynikajàce
z art. 5, Komisja mo˝e na∏o˝yç kar´
pieni´˝nà do wysokoÊci 1 000 000 z∏.”;

150) art. 178 i 179 otrzymujà brzmienie:
„Art. 178. Kto bez wymaganego zezwolenia lub

upowa˝nienia zawartego w odr´bnych
przepisach albo nie b´dàc do tego
uprawnionym w inny sposób okreÊlo-
ny w ustawie, prowadzi dzia∏alnoÊç
w zakresie obrotu instrumentami 
finansowymi, podlega grzywnie do
5 000 000 z∏.
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Art. 179. Kto, b´dàc obowiàzany do zachowania
tajemnicy zawodowej, ujawnia lub wy-
korzystuje w obrocie instrumentami
finansowymi informacje stanowiàce
tajemnic´ zawodowà, podlega grzyw-
nie do 1 000 000 z∏ albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 3, albo obu tym
karom ∏àcznie.”;

151) w art. 184 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wbrew nakazowi okreÊlonemu w art. 89 ust. 4
nie dokonuje przeniesienia papierów war-
toÊciowych, innych instrumentów finanso-
wych i Êrodków pieni´˝nych lub dokumen-
tów zwiàzanych z prowadzeniem tych ra-
chunków;”;

152) w art. 218:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin uzupe∏niajàcy jest przeprowadza-
ny przez komisj´ egzaminacyjnà dla makle-
rów. Do przeprowadzania egzaminu uzu-
pe∏niajàcego stosuje si´ odpowiednio
art. 128 ust. 1, 4, 9 i 10 w zakresie dotyczà-
cym egzaminu przed komisjà egzaminacyj-
nà dla maklerów, z zastrze˝eniem, ˝e zakres
tematyczny egzaminu uzupe∏niajàcego
obejmuje wy∏àcznie zagadnienia zwiàzane
z wykonywaniem czynnoÊci doradztwa in-
westycyjnego.”,

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

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) wysokoÊç op∏at za egzamin uzupe∏nia-
jàcy oraz tryb i warunki dokonywania
zwrotu wniesionych op∏at, majàc na
uwadze koszty przeprowadzania egza-
minu oraz wydatki zwiàzane z funkcjo-
nowaniem komisji egzaminacyjnej;

2) regulamin przeprowadzania egzaminu
uzupe∏niajàcego, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç zapewnienia równego trakto-
wania osób sk∏adajàcych egzamin, po-
ufnoÊci sk∏adanego egzaminu oraz jego
sprawnej organizacji;

3) sposób ustalania i wysokoÊç wynagro-
dzeƒ cz∏onków komisji egzaminacyjnej
za udzia∏ w posiedzeniach komisji egza-
minacyjnej, przeprowadzanie egzaminu
uzupe∏niajàcego oraz przygotowywanie
projektów pytaƒ na egzamin uzupe∏nia-
jàcy, uwzgl´dniajàc zakres obowiàzków
poszczególnych cz∏onków komisji egza-
minacyjnej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1990 r.
o zwrocie majàtku utraconego przez zwiàzki zawodo-
we i organizacje spo∏eczne w wyniku wprowadzenia
stanu wojennego (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 661,
z 1997 r. Nr 82, poz. 518, z 1998 r. Nr 162, poz. 1113
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 37 ust. 1 otrzy-
muje brzmienie:

„1. W przypadku wyboru przez uprawnionego kom-
pensaty w formie obligacji Skarbu Paƒstwa, ma
on obowiàzek wskazaç rachunek papierów
wartoÊciowych otwarty w ramach umowy o wy-
konywanie zleceƒ nabycia lub zbycia instrumen-
tów finansowych. Kompensata zobowiàzaƒ
Skarbu Paƒstwa w formie obligacji nast´puje
wy∏àcznie poprzez przekazanie ich na wskazany
rachunek.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.12)) w art. 17 w ust. 1e pkt 2
otrzymuje brzmienie:

„2) papierów wartoÊciowych lub nieb´dàcych papie-
rami wartoÊciowymi instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 165, poz. 1316), o ile nabycie takie nastàpi∏o
w ramach zarzàdzania portfelem, o którym mo-
wa w art. 75 tej ustawy, równie˝ w przypadku
gdy zarzàdzanie portfelem odbywa si´ na pod-
stawie umowy z towarzystwem funduszy inwe-
stycyjnych, które wykonuje t´ dzia∏alnoÊç na
podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod wa-
runkiem zdeponowania tych papierów warto-
Êciowych lub instrumentów finansowych na od-
r´bnym rachunku prowadzonym przez upraw-
niony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 79, poz. 694,
z póên. zm.13)) w art. 81 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 141, poz. 888.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144,
poz. 900.
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„2) po zasi´gni´ciu opinii Przewodniczàcego Komi-
sji Nadzoru Finansowego, szczególne zasady ra-
chunkowoÊci domów maklerskich, w tym zakres
informacji wykazywanych w sprawozdaniach
finansowych oraz odpowiednio w skonsolido-
wanych sprawozdaniach finansowych grup ka-
pita∏owych oraz w sprawozdaniach z dzia∏al-
noÊci,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obli-
gacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z póên.
zm.14)) w art. 5a:

1) w ust. 3 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) spó∏ka, której Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 165, poz. 1316),”;

2) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Obligacje niemajàce formy dokumentu mogà
byç równie˝ rejestrowane, na podstawie umo-
wy zawartej przez emitenta z Krajowym Depo-
zytem Papierów WartoÊciowych S.A., w depo-
zycie papierów wartoÊciowych prowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
W takim przypadku do powstawania oraz prze-
noszenia praw z obligacji stosuje si´ przepisy
tej ustawy dotyczàce praw ze zdematerializo-
wanych papierów wartoÊciowych.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9e:

a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) wskazanie podmiotu, który b´dzie organizo-
wa∏ obrót prawami majàtkowymi wynikajà-
cymi ze Êwiadectw pochodzenia,”,

b) w ust. 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) wskazanie podmiotu, który b´dzie organizo-
wa∏ obrót prawami majàtkowymi wynikajà-
cymi ze Êwiadectw pochodzenia,”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Rejestr Êwiadectw pochodzenia prowadzi
podmiot prowadzàcy:

1) gie∏d´ towarowà w rozumieniu ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych lub

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165,
poz. 1316)

— organizujàcy obrót prawami majàtkowy-
mi wynikajàcymi ze Êwiadectw pochodze-
nia.”;

2) w art. 9l w ust. 4 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) wskazanie podmiotu, który b´dzie organizo-
wa∏ obrót prawami majàtkowymi wynikajàcy-
mi ze Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji,”;

3) w art. 9m w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenia rejestru Êwiadectw pochodzenia
z kogeneracji przez podmiot prowadzàcy gie∏-
d´ towarowà w rozumieniu ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych
i organizujàcy na tej gie∏dzie obrót prawami
majàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw po-
chodzenia z kogeneracji lub przez podmiot
prowadzàcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rynek regulowany w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi i organizujàcy obrót prawa-
mi majàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw
pochodzenia z kogeneracji;”;

4) w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) obrotu paliwami lub energià, z wy∏àczeniem:
obrotu paliwami sta∏ymi, obrotu energià elek-
trycznà za pomocà instalacji o napi´ciu poni-
˝ej 1 kV b´dàcej w∏asnoÊcià odbiorcy, obrotu
paliwami gazowymi, je˝eli roczna wartoÊç ob-
rotu nie przekracza równowartoÊci 100 000 eu-
ro, obrotu gazem p∏ynnym, je˝eli roczna war-
toÊç obrotu nie przekracza równowartoÊci
10 000 euro, oraz obrotu paliwami gazowymi
lub energià elektrycznà dokonywanego na
gie∏dzie towarowej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏-
dach towarowych lub rynku organizowanym
przez podmiot prowadzàcy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej rynek regulowany w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
przez towarowe domy maklerskie prowadzàce
dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie obrotu towa-
rami gie∏dowymi na podstawie ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towaro-
wych, jak równie˝ obrotu ciep∏em, je˝eli moc
zamówiona przez odbiorców nie przekracza
5 MW.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.16))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r.
Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183,
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.
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1) w art. 42 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç makler-
skà w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
lub innà dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu instru-
mentami finansowymi w rozumieniu tej usta-
wy;”;

2) w art. 151 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz mo˝e udzielaç po˝yczek papierów
wartoÊciowych b´dàcych przedmiotem obrotu
na rynku regulowanym.”;

3) w art. 152 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracowniczy fundusz mo˝e powierzyç, w za-
kresie i na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, zarzàdzanie aktywami funduszu
podmiotowi, który na podstawie tych przepi-
sów jest uprawniony do prowadzenia dzia∏al-
noÊci w zakresie zarzàdzania portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza
liczba instrumentów finansowych, i posiada
zezwolenie na wykonywanie tej dzia∏alnoÊci.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 7 lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) Êwiadczenia us∏ug polegajàcych na wykony-
waniu zleceƒ na rynku pieni´˝nym,”;

2) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Przewodniczàcy Komisji Nadzoru

Finansowego, jego zast´pcy, cz∏onko-
wie Komisji Nadzoru Finansowego,
pracownicy Urz´du Komisji Nadzoru
Finansowego i osoby zatrudnione
w Urz´dzie Komisji Nadzoru Finanso-
wego na podstawie umowy o dzie∏o,
umowy zlecenia albo innych umów
o podobnym charakterze, sà obowià-
zani do zachowania tajemnicy zawo-
dowej.

2. Tajemnic´ zawodowà, o której mowa
w ust. 1, stanowià wszystkie uzyska-
ne lub wytworzone w zwiàzku ze
sprawowaniem nadzoru bankowego
informacje, których udzielenie, ujaw-
nienie lub potwierdzenie mog∏oby
naruszyç chroniony prawem interes
podmiotów, których te informacje
bezpoÊrednio lub poÊrednio dotyczà
lub utrudniç sprawowanie nadzoru
bankowego.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
istnieje równie˝ po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1.

4. Z zastrze˝eniem ust. 5—8, nie narusza
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1:

1) udzielenie informacji w∏aÊciwym
w∏adzom nadzorczym dla celów
sprawowanego przez te w∏adze
nadzoru bankowego;

2) z∏o˝enie zawiadomienia o podej-
rzeniu pope∏nienia przest´pstwa.

5. Udost´pnianie informacji stanowià-
cych tajemnic´ zawodowà, obejmu-
jàcych swym zakresem tajemnic´
bankowà, jest mo˝liwe wy∏àcznie
w trybie i na zasadach okreÊlonych
dla udost´pniania informacji stano-
wiàcych tajemnic´ bankowà.

6. Udzielenie w∏aÊciwym w∏adzom nad-
zorczym paƒstwa nieb´dàcego paƒ-
stwem cz∏onkowskim informacji sta-
nowiàcych tajemnic´ zawodowà w∏a-
Êciwych w∏adz nadzorczych paƒstwa
cz∏onkowskiego mo˝e nastàpiç jedy-
nie wówczas, gdy zapewniona b´dzie
ochrona tych informacji co najmniej
równowa˝na okreÊlonej w niniejszym
artykule.

7. Uzyskane od w∏aÊciwych w∏adz nad-
zorczych informacje stanowiàce ta-
jemnic´ zawodowà tych w∏adz mogà
byç udzielane jedynie po uzyskaniu
zgody tych w∏adz i dla celów okreÊlo-
nych tà zgodà.

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie
jest wymagana je˝eli informacje uzy-
skane od w∏aÊciwych w∏adz nadzor-
czych paƒstwa cz∏onkowskiego sà
przekazywane w∏aÊciwym w∏adzom
nadzorczym innych paƒstw cz∏on-
kowskich lub udzielenie informacji
jest niezb´dne dla celów wykonywa-
nia nadzoru bankowego.

9. Osoby inne ni˝ wymienione w ust. 1,
które zapozna∏y si´ z informacjami
stanowiàcymi tajemnic´ zawodowà,
w szczególnoÊci w przypadkach,
o których mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 7
i 8, obowiàzane sà do zachowania ta-
jemnicy zawodowej, o ile z przepisów
odr´bnych nie wynika obowiàzek dal-
szego udzielania tych informacji.

10. Przepisy ust. 1—9 stosuje si´ równie˝
do informacji zawartych w dokumen-
tacji przej´tej przez Urzàd Komisji
Nadzoru Finansowego w wyniku re-
alizacji porozumienia zawartego na
podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym.”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157,
poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769.
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3) w art. 31:

a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) dokumenty, o których mowa w art. 82 ust. 2

pkt 2—5 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, od-
powiadajàce zakresowi czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1—7 tej usta-
wy, które bank zamierza wykonywaç zgod-
nie z art. 70 ust. 2 tej ustawy;”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) siedzib´, przedmiot dzia∏ania i zakres dzia∏al-

noÊci banku z uwzgl´dnieniem czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1—7 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi, które bank zamierza wyko-
nywaç zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy;”;

4) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmian´
statutu banku przepis art. 31 ust. 2 pkt 3a oraz
art. 33 stosuje si´ odpowiednio.”;

5) w art. 89:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bank informuje Komisj´ Nadzoru Finanso-

wego o zamierzonym programie emisji pa-
pierów wartoÊciowych na 30 dni przed ter-
minem emisji, wskazujàc warunki i wartoÊç
programu emisji.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

6) w art. 90:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Banki mogà emitowaç bankowe papiery

wartoÊciowe, niemajàce formy dokumentu,
które sà rejestrowane w depozycie prowa-
dzonym przez bank emitujàcy te papiery,
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A., spó∏k´, której Krajowy Depozyt
Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wy-
konywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi, lub firm´ inwestycyjnà.”,

b) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Bankowe papiery wartoÊciowe w formie

zdematerializowanej mogà byç równie˝ re-
jestrowane, na podstawie umowy zawartej
przez bank z Krajowym Depozytem Papie-
rów WartoÊciowych S.A. albo spó∏kà, której
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynno-
Êci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowy-
mi, w depozycie papierów wartoÊciowych
prowadzonym zgodnie z przepisami tej
ustawy. W takim przypadku do powstawa-
nia oraz przenoszenia praw z bankowych
papierów wartoÊciowych stosuje si´ przepi-
sy tej ustawy dotyczàce praw ze zdemateria-
lizowanych papierów wartoÊciowych.”;

7) w art. 131 uchyla si´ ust. 7;

8) w art. 133 w ust. 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) zgodnoÊci dzia∏alnoÊci prowadzonej przez
banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi z przepisami tej ustawy, niniejszej
ustawy oraz statutem.”;

9) w art. 138 w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„W razie stwierdzenia, ˝e bank nie realizuje zale-
ceƒ okreÊlonych w ust. 1 lub nakazów okreÊlo-
nych w ust. 2, a tak˝e gdy dzia∏alnoÊç banku jest
wykonywana z naruszeniem prawa lub statutu
albo stwarza zagro˝enie dla interesów posiadaczy
rachunków bankowych lub uczestników obrotu
instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru
Finansowego, po uprzednim upomnieniu na
piÊmie, mo˝e:”.

Art. 9. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) umowy po˝yczki pieni´dzy lub rzeczy oznaczo-
nych tylko co do gatunku,”;

2) w art. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sprzeda˝ praw majàtkowych b´dàcych instru-
mentami finansowymi w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316) fir-
mom inwestycyjnym, bàdê za ich poÊrednic-
twem, oraz sprzeda˝ tych praw dokonywanà
w ramach obrotu zorganizowanego;”.

Art. 10. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z póên. zm.18)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) instrumentach finansowych — rozumie si´

przez to instrumenty finansowe, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2009 r. Nr 165, poz. 1316);”,

b) w pkt 2:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„towarach gie∏dowych — rozumie si´ przez
to dopuszczone do obrotu na danej gie∏dzie
towarowej lub do obrotu organizowanego
zgodnie z odr´bnymi przepisami:”,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.
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— lit. d i e otrzymujà brzmienie:
„d) prawa majàtkowe wynikajàce ze Êwia-

dectw pochodzenia, o których mowa
w art. 9e ust. 1 i art. 9l ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.19)),

e) nieb´dàce instrumentami finansowymi
prawa majàtkowe, których cena zale˝y
bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny lub
wartoÊci oznaczonych co do gatunku
rzeczy, okreÊlonych rodzajów energii,
mierników i limitów wielkoÊci produkcji,
emisji zanieczyszczeƒ lub praw majàtko-
wych, o których mowa w lit. d;”,

c) uchyla si´ pkt 7,

d) uchyla si´ pkt 15;

2) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O ile przepisy innych ustaw nie stanowià
inaczej, proponowanie nabycia lub nabywa-
nie nieb´dàcych instrumentami finansowy-
mi praw majàtkowych, których cena zale˝y
bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny lub
wartoÊci oznaczonych co do gatunku rzeczy,
okreÊlonych rodzajów energii, mierników
i limitów wielkoÊci produkcji lub emisji za-
nieczyszczeƒ, lub od ceny lub wartoÊci praw
majàtkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2
lit. d, przy wykorzystaniu Êrodków masowe-
go przekazu, albo w inny sposób, je˝eli pro-
pozycja jest skierowana do wi´cej ni˝
300 osób albo do nieoznaczonego adresata,
z wyjàtkiem proponowania nabycia praw
w post´powaniu likwidacyjnym, upad∏oÊcio-
wym lub egzekucyjnym, mo˝e byç dokony-
wane pod warunkiem uprzedniego wprowa-
dzenia tych praw do obrotu gie∏dowego
i wy∏àcznie za poÊrednictwem gie∏dy.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

3) w art. 7 w ust. 2 w pkt 9 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) 6 domów maklerskich lub towarowych domów
maklerskich — w przypadku gdy przedmiotem
obrotu na gie∏dzie majà byç towary gie∏dowe,
o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.”;

4) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrze˝eniem art. 5 ust. 3a, stronami
transakcji gie∏dowych mogà byç wy∏àcznie
podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3,
oraz gie∏dowa izba rozrachunkowa, Krajowy
Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.,
zwany dalej „Krajowym Depozytem”, i spó∏-
ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wyko-
nywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi — w zakresie, w jakim jest to

niezb´dne do wykonywania zadaƒ zwiàza-
nych z wykorzystaniem Êrodków systemu,
o którym mowa w art. 15 ust. 5 pkt 2, zgod-
nie z jego celem.”,

b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 3,

c) uchyla si´ ust. 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4,
mogà byç wy∏àcznie stronami zawieranych
na w∏asny rachunek transakcji gie∏dowych,
których przedmiotem sà towary gie∏dowe
b´dàce: energià elektrycznà, limitami wiel-
koÊci produkcji lub emisji zanieczyszczeƒ,
prawami majàtkowymi, o których mowa
w art. 2 pkt 2 lit. d, lub nieb´dàcymi instru-
mentami finansowymi prawami majàtkowy-
mi, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub
poÊrednio od ceny lub wartoÊci energii elek-
trycznej, po spe∏nieniu warunków, o których
mowa w art. 50b ust. 1.”,

e) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) maklera papierów wartoÊciowych — je˝eli
przedmiotem transakcji sà towary gie∏do-
we, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.”,

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Transakcja gie∏dowa dokonana przez pod-
mioty inne ni˝ okreÊlone w ust. 3 lub z na-
ruszeniem ust. 6—9 jest niewa˝na.”;

5) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) szczególny tryb i warunki wprowadza-
nia do obrotu gie∏dowego praw, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, w tym
równie˝ kryteria, jakie muszà spe∏niaç
te prawa, aby mog∏y byç przedmiotem
obrotu, oraz szczególne warunki, jakie
w tym przypadku sà obowiàzane spe∏-
niaç osoby zobowiàzane do realizacji
tych praw,

2) zakres obowiàzków informacyjnych

— tak, aby zapewniç nabywcom tych
praw podstawowe dane niezb´dne do
oceny ryzyka zwiàzanego z inwestowa-
niem w te prawa oraz odpowiedni po-
ziom bezpieczeƒstwa w zakresie realizacji
zobowiàzaƒ wynikajàcych z tych praw.”;

6) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenie na prowadzenie gie∏dy, na której
przedmiotem obrotu sà prawa majàtkowe,
o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, bàdê ze-
zwolenie na dopuszczenie do obrotu na ist-
niejàcej gie∏dzie praw majàtkowych, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, wydaje si´
z zastrze˝eniem warunku utworzenia
z udzia∏em wnioskodawcy, jako za∏o˝yciela
i akcjonariusza, gie∏dowej izby rozrachunko-
wej i podj´cia przez t´ izb´ dzia∏alnoÊci
w okreÊlonym terminie.”,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Poza wnioskodawcà akcjonariuszami gie∏-
dowej izby rozrachunkowej mogà byç wy-
∏àcznie spó∏ki prowadzàce gie∏d´, akcjona-
riusze spó∏ki prowadzàcej gie∏d´, banki,
Skarb Paƒstwa, Krajowy Depozyt oraz spó∏-
ka, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wyko-
nywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi.”;

7) w art. 15 w ust. 5 uchyla si´ pkt 3;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Funkcj´ gie∏dowej izby rozrachunko-
wej mo˝e pe∏niç Krajowy Depozyt lub
spó∏ka, której Krajowy Depozyt przeka-
za∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu
zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-
cie instrumentami finansowymi.

2. W przypadku gdy przedmiotem obrotu
na danej gie∏dzie b´dà prawa, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, a funk-
cj´ gie∏dowej izby rozrachunkowej pe∏-
ni podmiot, o którym mowa w ust. 1,
zezwolenie na prowadzenie gie∏dy,
o którym mowa w art. 14 ust. 1, mo˝e
byç wydane, je˝eli wnioskodawca do-
∏àczy do wniosku umow´ z tym pod-
miotem w przedmiocie rozliczania
transakcji gie∏dowych wraz z regula-
minem, o którym mowa w ust. 4.

3. Do rozliczania przez podmiot, o któ-
rym mowa w ust. 1, transakcji gie∏do-
wych w ramach wykonywania funkcji
gie∏dowej izby rozrachunkowej stosu-
je si´ odpowiednio art. 15 i 17, a w po-
zosta∏ym zakresie — przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi.

4. W przypadku gdy funkcj´ gie∏dowej
izby rozrachunkowej pe∏ni podmiot,
o którym mowa w ust. 1, prawa i obo-
wiàzki cz∏onków gie∏dowej izby rozra-
chunkowej oraz zasady rozliczania
transakcji gie∏dowych okreÊla odr´bny
regulamin, uchwalony przez rad´ nad-
zorczà danego podmiotu na wniosek
jego zarzàdu. Regulamin ten zawiera
w szczególnoÊci elementy, o których
mowa w art. 16 ust. 2.

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4,
jak równie˝ jego zmiany wymagajà za-
twierdzenia przez Komisj´. Komisja
odmawia zatwierdzenia regulaminu
albo jego zmiany, je˝eli ich treÊç by∏a-
by sprzeczna z prawem lub mog∏aby
naruszyç bezpieczeƒstwo obrotu.”;

9) w art. 28 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podj´ciu wykonywania zawodu wraz ze wska-
zaniem sposobu i miejsca wykonywania za-
wodu;”;

10) w art. 30:

a) uchyla si´ ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Tytu∏u „makler gie∏d towarowych” mogà

u˝ywaç wy∏àcznie osoby, które spe∏niajà je-
den z warunków okreÊlonych w ust. 1 lub 2.”;

11) uchyla si´ art. 34, art. 34a, art. 35 i art. 36;

12) w art. 38:

a) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oferowaniu w obrocie gie∏dowym towa-
rów gie∏dowych, o których mowa w art. 2
pkt 2 lit. e,”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) poÊrednictwie w nabywaniu lub zbywa-

niu towarów gie∏dowych, o których mo-
wa w art. 2 pkt 2 lit. e, w obrocie na zagra-
nicznych gie∏dach towarowych.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

13) art. 38a otrzymuje brzmienie:

„Art. 38a. Przez oferowanie w obrocie gie∏dowym
towarów gie∏dowych rozumie si´ po-
Êrednictwo w zbywaniu towarów gie∏-
dowych, o których mowa w art. 2 pkt 2
lit. e, wprowadzanych do obrotu na
gie∏dzie towarowej.”;

14) art. 38d otrzymuje brzmienie:

„Art. 38d. Przez zarzàdzanie cudzym pakietem
praw majàtkowych na zlecenie rozumie
si´ odp∏atne podejmowanie i realizacj´
decyzji inwestycyjnych na rachunek zle-
ceniodawcy, w ramach pozostawionych
przez zleceniodawc´ do dyspozycji za-
rzàdzajàcego Êrodków pieni´˝nych
i praw majàtkowych, o których mowa
w art. 2 pkt 2 lit. e.”;

15) w art. 39 w ust. 2 uchyla si´ pkt 6;

16) w art. 46 uchyla si´ pkt 4;

17) w art. 50b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3
pkt 4, mogà zawieraç na gie∏dzie, we w∏as-
nym imieniu, transakcje, których przedmio-
tem sà towary gie∏dowe b´dàce: energià
elektrycznà, limitami wielkoÊci produkcji
i emisji zanieczyszczeƒ, prawami majàtko-
wymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d,
lub nieb´dàcymi instrumentami finansowy-
mi prawami majàtkowymi, których cena za-
le˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny
lub wartoÊci energii elektrycznej, pod wa-
runkiem zatrudnienia maklera gie∏d towaro-
wych, w celu reprezentowania tych podmio-
tów w transakcjach gie∏dowych, oraz:
1) zawarcia z towarowym domem makler-

skim, b´dàcym cz∏onkiem gie∏dowej izby
rozrachunkowej umowy o rozliczanie
transakcji albo
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2) uzyskania zezwolenia Komisji na prowa-
dzenie rachunków lub rejestrów tych to-
warów gie∏dowych.”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) umow´, w której gie∏dowa izba rozrachun-
kowa, Krajowy Depozyt albo spó∏ka, której
Krajowy Depozyt przekaza∏ wykonywanie
czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, zo-
bowià˝e si´ do rozliczania transakcji zawar-
tych przez wnioskodawc´, pod warunkiem
uzyskania przez wnioskodawc´ zezwolenia
na prowadzenie rachunków lub rejestrów
towarów gie∏dowych.”;

18) art. 50c otrzymuje brzmienie:

„Art. 50c. Og∏oszenie upad∏oÊci, otwarcie post´-
powania uk∏adowego, wszcz´cie post´-
powania egzekucyjnego lub wydanie
innego orzeczenia lub decyzji o likwida-
cji, zawieszeniu lub ograniczeniu pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci:

1) uczestnika Krajowego Depozytu lub
spó∏ki, której Krajowy Depozyt prze-
kaza∏ wykonywanie czynnoÊci z za-
kresu zadaƒ, o których mowa
w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, o ile wykonuje on za-
dania w zakresie rozliczania transak-
cji zawieranych w obrocie towarami
gie∏dowymi,

2) cz∏onka gie∏dowej izby rozrachunko-
wej

— skutkujàcych zawieszeniem lub ogra-
niczeniem dokonywania przez te pod-
mioty sp∏aty zad∏u˝enia albo ogranicza-
jàcych zdolnoÊç swobodnego rozporzà-
dzania mieniem, nie wywo∏uje skutków
prawnych wobec Êrodków znajdujàcych
si´ na rachunku lub w rejestrze towa-
rów gie∏dowych, koncie depozytowym,
rachunku pieni´˝nym lub rachunku
bankowym tych podmiotów, s∏u˝àcym
do realizacji rozliczeƒ transakcji w zakre-
sie, w jakim Êrodki te sà potrzebne do
rozliczenia transakcji w Krajowym De-
pozycie, spó∏ce, której Krajowy Depozyt
przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z za-
kresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi,
albo w gie∏dowej izbie rozrachunkowej,
chocia˝by post´powanie zosta∏o
wszcz´te albo inne orzeczenie lub decy-
zja zosta∏a wydana przed jej rozlicze-
niem.”;

19) w art. 53 w ust. 1:

a) uchyla si´ pkt 2a,

b) w pkt 3 dodaje si´ lit. i w brzmieniu:

„i) spó∏ki, której Krajowy Depozyt przekaza∏ wy-
konywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;”;

20) w art. 55b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rzecznikowi dyscyplinarnemu lub sàdowi dys-
cyplinarnemu stowarzyszenia zrzeszajàcego
maklerów gie∏d towarowych w liczbie stano-
wiàcej co najmniej 20 % ogó∏u maklerów
gie∏d towarowych wykonujàcych zawód, wy-
∏àcznie w zakresie niezb´dnym do ustalenia,
na potrzeby post´powania dyscyplinarnego,
naruszenia zasad etyki zawodowej przez ma-
klera gie∏d towarowych, b´dàcego cz∏onkiem
tego stowarzyszenia;”;

21) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzajàcy towar gie∏dowy, o którym mo-
wa w art. 2 pkt 2 lit. e, do obrotu gie∏dowego
odpowiada za szkod´ wyrzàdzonà wskutek wa-
dy towaru gie∏dowego, chyba ˝e ani on, ani
osoby, za które odpowiada, nie ponoszà winy.”;

22) w art. 56a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto z naruszeniem art. 3 ust. 1 proponuje na-
bycie lub nabywa nieb´dàce instrumentami
finansowymi prawa majàtkowe, których cena
zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny
lub wartoÊci oznaczonych co do gatunku rze-
czy, okreÊlonych rodzajów energii, mierników
i limitów wielkoÊci produkcji lub emisji zanie-
czyszczeƒ, lub od ceny lub wartoÊci praw ma-
jàtkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d,
podlega grzywnie do 1 000 000 z∏ albo karze
pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu tym
karom ∏àcznie.”;

23) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto, b´dàc odpowiedzialnym za informacje za-
warte w dokumencie zwiàzanym z wprowa-
dzaniem do obrotu gie∏dowego praw, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, podaje niepraw-
dziwe lub zataja prawdziwe dane, w sposób
istotny wp∏ywajàce na treÊç informacji, podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z niele-
galnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciw-
dzia∏aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1505, z póên. zm.20)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.
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1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) instytucji obowiàzanej — rozumie si´ przez to
banki, Narodowy Bank Polski — w zakresie,
w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób
prawnych, sprzeda˝ numizmatów, skup z∏ota
i wymian´ zniszczonych Êrodków p∏atniczych
na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Pol-
skim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61,
poz. 410), oddzia∏y banków zagranicznych, in-
stytucje pieniàdza elektronicznego, oddzia∏y
zagranicznych instytucji pieniàdza elektronicz-
nego oraz agentów rozliczeniowych, prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç na podstawie ustawy
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych in-
strumentach p∏atniczych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119), firmy
inwestycyjne i banki powiernicze w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316), za-
graniczne osoby prawne prowadzàce na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç
maklerskà w zakresie obrotu towarami gie∏do-
wymi i towarowe domy maklerskie w rozu-
mieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 769) oraz spó∏ki handlowe, o których mo-
wa w art. 50a ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych, Krajowy Depo-
zyt Papierów WartoÊciowych S.A. — w zakre-
sie, w jakim prowadzi rachunki papierów war-
toÊciowych, oraz spó∏ka, której Krajowy Depo-
zyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi — w zakresie, w jakim prowadzi
rachunki papierów wartoÊciowych, podmioty
prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie gier loso-
wych, zak∏adów wzajemnych i gier na automa-
tach oraz gier na automatach o niskich wygra-
nych, zak∏ady ubezpieczeƒ, g∏ówne oddzia∏y
zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ, fundu-
sze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych, spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowe, paƒstwowe przedsi´biorstwo
u˝ytecznoÊci publicznej Poczta Polska, nota-
riuszy w zakresie czynnoÊci notarialnych doty-
czàcych obrotu wartoÊciami majàtkowymi, ad-
wokatów wykonujàcych zawód, radców praw-
nych wykonujàcych zawód poza stosunkiem
pracy, prawników zagranicznych Êwiadczà-
cych pomoc prawnà poza stosunkiem pracy,
bieg∏ych rewidentów wykonujàcych zawód,
doradców podatkowych wykonujàcych za-
wód, podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç kanto-
rowà, przedsi´biorców prowadzàcych: domy
aukcyjne, antykwariaty, dzia∏alnoÊç leasingo-
wà lub factoringowà, dzia∏alnoÊç w zakresie:
obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi

i pó∏szlachetnymi, sprzeda˝y komisowej,
udzielania po˝yczek pod zastaw (lombardy)
lub poÊrednictwa w obrocie nieruchomoÊcia-
mi oraz fundacje;”;

2) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje si´ w przypad-
ku transakcji zawartych w obrocie zorganizo-
wanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi.”;

3) w art. 21 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do
banków, oddzia∏ów zagranicznych instytucji kre-
dytowych i oddzia∏ów banków zagranicznych,
zak∏adów ubezpieczeƒ i g∏ównych oddzia∏ów
zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ oraz
w stosunku do firm inwestycyjnych i banków
powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi, zagranicznych osób prawnych prowa-
dzàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie obrotu towa-
rami gie∏dowymi, towarowych domów makler-
skich w rozumieniu ustawy z dnia 26 paêdzierni-
ka 2000 r. o gie∏dach towarowych, jak równie˝
w stosunku do funduszy inwestycyjnych, towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych, Krajowego
Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. oraz
spó∏ki, której Krajowy Depozyt Papierów Warto-
Êciowych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynno-
Êci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ob-
rocie instrumentami finansowymi;”;

4) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finanso-
wego lub osób przez niego upowa˝nionych —
wy∏àcznie w sprawach zwiàzanych z wykony-
waniem nadzoru bankowego, w sprawach
zwiàzanych z wykonywaniem nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà oraz w stosun-
ku do firm inwestycyjnych i banków powierni-
czych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
zagranicznych osób prawnych prowadzàcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia-
∏alnoÊç maklerskà w zakresie obrotu towarami
gie∏dowymi, towarowych domów maklerskich
w rozumieniu ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych oraz w stosun-
ku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw
funduszy inwestycyjnych, Krajowego Depozy-
tu Papierów WartoÊciowych S.A. oraz spó∏ki,
której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ob-
rocie instrumentami finansowymi;”.

Art. 12. W ustawie z dnia 29 marca 2001 r. o zasa-
dach i formach uregulowania zobowiàzaƒ Skarbu
Paƒstwa wynikajàcych z orzeczeƒ Spo∏ecznej Komisji
Rewindykacyjnej (Dz. U. Nr 42, poz. 470) w art. 2
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) wskazaç rachunek papierów wartoÊciowych
otwarty w ramach umowy o wykonywanie zle-
ceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finanso-
wych, na który majà zostaç przekazane obligacje
Skarbu Paƒstwa.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci
i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U.
Nr 123, poz. 1351, z póên. zm.21)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) system p∏atnoÊci — podlegajàce prawu pol-
skiemu prawne powiàzania pomi´dzy co
najmniej trzema instytucjami, w tym co naj-
mniej jednà z instytucji, o których mowa
w pkt 5 lit. a)—e) lub lit. h), z wy∏àczeniem
uczestnika poÊredniego, w ramach których
obowiàzujà wspólne dla tych uczestników
zasady realizacji ich zleceƒ rozrachunku,
o których mowa w pkt 12 lit. a), z zastrze˝e-
niem art. 2a,

2) system rozrachunku papierów wartoÊcio-
wych — podlegajàce prawu polskiemu
prawne powiàzania pomi´dzy co najmniej
trzema instytucjami, w tym co najmniej jed-
nà z instytucji, o których mowa w pkt 5
lit. a)—e) lub lit. h), z wy∏àczeniem uczestnika
poÊredniego, w ramach których obowiàzujà
wspólne dla tych uczestników zasady realiza-
cji ich zleceƒ rozrachunku, o których mowa
w pkt 12 lit. b), z zastrze˝eniem art. 2a,”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) papiery wartoÊciowe — papiery wartoÊcio-
we oraz inne instrumenty finansowe w ro-
zumieniu art. 2 ustawy, o której mowa
w pkt 5 lit. d),”,

c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) podmiot prowadzàcy system — partner
centralny, agent rozrachunkowy oraz izba
rozliczeniowa, w tym w szczególnoÊci izba
rozliczeniowa lub izba rozrachunkowa
dzia∏ajàca na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, lub inny podmiot okreÊlajà-
cy wspólne dla uczestników systemu zasa-
dy realizacji ich zleceƒ rozrachunku.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Prezes NBP mo˝e, w indywidualnych
przypadkach, uznaç za system p∏atnoÊci
podlegajàce prawu polskiemu prawne
powiàzania pomi´dzy dwoma uczestni-
kami, nie uwzgl´dniajàc agenta rozra-
chunkowego, partnera centralnego,

izby rozliczeniowej ani uczestnika po-
Êredniego, je˝eli tacy wyst´pujà, okreÊ-
lajàce zasady realizacji przez tych
uczestników zleceƒ rozrachunku, o któ-
rych mowa w art. 1 pkt 12 lit. a), gdy
uznanie takie jest zasadne ze wzgl´du
na ryzyko systemowe.

2. Komisja Nadzoru Finansowego, zwana
dalej „KNF”, mo˝e, w indywidualnych
przypadkach, uznaç za system rozra-
chunku papierów wartoÊciowych podle-
gajàce prawu polskiemu prawne powià-
zania pomi´dzy dwoma uczestnikami,
nie uwzgl´dniajàc agenta rozrachunko-
wego, partnera centralnego, izby rozli-
czeniowej ani uczestnika poÊredniego,
je˝eli tacy wyst´pujà, okreÊlajàce zasa-
dy realizacji przez tych uczestników zle-
ceƒ rozrachunku, o których mowa
w art. 1 pkt 12 lit. b), gdy uznanie takie
jest zasadne ze wzgl´du na ryzyko sys-
temowe.”;

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

„Art. 2a. Prezes NBP w odniesieniu do systemów
p∏atnoÊci, a KNF w odniesieniu do syste-
mów rozrachunku papierów wartoÊcio-
wych mo˝e uznaç, ˝e ze wzgl´du na ryzy-
ko systemowe uczestnicy poÊredni sà
uznani za uczestników, pod warunkiem
˝e uczestnicy poÊredni sà znani systemo-
wi.”;

4) w art. 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) KNF, je˝eli decyzja dotyczy uczestnika systemu
rozrachunku papierów wartoÊciowych,”;

5) w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Przepisy art. 4—7 i art. 11—14 ustawy oraz
art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 66 i art. 67, art. 80
i art. 135—137 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535, z póên. zm.22)) stosuje si´ do
systemów rozrachunku papierów wartoÊcio-
wych prowadzonych na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, do innych systemów rozrachun-
ku papierów wartoÊciowych prowadzonych
przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A. lub przez spó∏k´, której Krajowy De-
pozyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi, oraz do systemów pro-
wadzonych przez NBP.

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

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94,
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 606 i Nr 116, poz. 731.

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

z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216, z 2004 r.
Nr 64, poz. 594 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719
i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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2. Przepisy art. 4—7 i art. 11—14 ustawy oraz
art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 66 i art. 67, art. 80
i art. 135—137 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, stosuje
si´ tak˝e do systemów innych ni˝ systemy
wskazane w ust. 1, wskazanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych,
w drodze rozporzàdzenia, wydanego po zasi´-
gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego oraz KNF.”;

6) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prowadzenie systemów rozrachunku papie-
rów wartoÊciowych, z wyjàtkiem systemów
prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papie-
rów WartoÊciowych S.A. lub przez spó∏k´, któ-
rej Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A. przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci
z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
oraz systemów prowadzonych przez NBP, wy-
maga zezwolenia KNF, wydanego na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi.”;

7) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Post´powanie w sprawie uzyskania zgody,
o której mowa w art. 16 ust. 1, wszczyna si´ na
wniosek podmiotu zamierzajàcego prowadziç
system.”;

8) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Podmioty inne ni˝ NBP, zamierzajàce
dokonaç prawnych powiàzaƒ, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1, przekazujà
do Prezesa NBP, najpóêniej na 2 mie-
siàce przed planowanym terminem
dokonania tych powiàzaƒ, dokumen-
ty zawierajàce ich treÊç, wskazujàce:

1) zasady przekazywania i wykonywa-
nia zleceƒ rozrachunku;

2) zakres wzajemnej odpowiedzialno-
Êci podmiotów uczestniczàcych
w tych powiàzaniach.

2. W razie uznania przez Prezesa NBP
prawnych powiàzaƒ, o których mowa
w ust. 1, za system p∏atnoÊci, pod-
mioty zamierzajàce dokonaç tych po-
wiàzaƒ sà zobowiàzane do ich uzu-
pe∏nienia o wskazanie momentu
wprowadzenia zlecenia rozrachunku
do systemu oraz momentu, od które-
go zlecenie rozrachunku nie mo˝e zo-
staç odwo∏ane przez uczestnika lub
osob´ trzecià; przepisy art. 16 ust. 3,
art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 i 3
stosuje si´ odpowiednio.”;

9) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgody, o której mowa w art. 16 ust. 1, odma-
wia si´, je˝eli zasady funkcjonowania syste-
mu:

1) sà niezgodne z przepisami prawa polskiego
lub

2) nie zapewniajà sprawnego lub bezpieczne-
go funkcjonowania systemu.”;

10) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Do decyzji, o których mowa w art. 2,
art. 2a, art. 16 i art. 18 stosuje si´ odpo-
wiednio art. 127 § 3 Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 29 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç makler-
skà w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 165, poz. 1316) lub innà dzia∏alnoÊç w za-
kresie obrotu instrumentami finansowymi
w rozumieniu tej ustawy;”;

2) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W celu ustalenia sk∏adu akcjonariuszy zak∏adu
ubezpieczeƒ, Krajowy Depozyt Papierów War-
toÊciowych S.A., spó∏ka, której Krajowy Depo-
zyt Papierów WartoÊciowych S.A. przekaza∏
wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, firmy inwestycyjne i banki po-
wiernicze w rozumieniu tej ustawy, majà obo-
wiàzek, na ˝àdanie zak∏adu ubezpieczeƒ b´dà-
cego spó∏kà publicznà i na jego koszt, w termi-
nie 30 dni od dnia zg∏oszenia ˝àdania, przeka-
zaç zak∏adowi ubezpieczeƒ informacj´ o posia-
daniu przez poszczególnych akcjonariuszy ak-
cji tego zak∏adu ubezpieczeƒ w liczbie zapew-
niajàcej co najmniej 5 % ogólnej liczby g∏o-
sów na walnym zgromadzeniu.”;

3) w art. 214a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podmiot partycypujàcy jest to podmiot domi-
nujàcy lub inny podmiot, który posiada zna-
czàcy udzia∏ kapita∏owy, lub podmiot powiàza-
ny z podmiotem, w taki sposób, ˝e mo˝e on
podjàç inne dzia∏ania, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.24)).”.

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

z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48,
poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167,
poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82,
poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769.

24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144,
poz. 900.
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Art. 15. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o in-
dywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116,
poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119) w art. 8:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z podmiotem prowadzàcym dzia∏alnoÊç ma-
klerskà o Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na
wykonywaniu zleceƒ nabycia lub zbycia in-
strumentów finansowych i prowadzenie ra-
chunku papierów wartoÊciowych oraz rachun-
ku pieni´˝nego, albo”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Oszcz´dzajàcy mo˝e gromadziç Êrodki na IKE
w ramach umowy o Êwiadczenie us∏ug pole-
gajàcych na wykonywaniu zleceƒ nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych i prowadze-
nie rachunku papierów wartoÊciowych i ra-
chunku pieni´˝nego zawartej przed dniem
podpisania umowy o prowadzenie IKE, pod
warunkiem ˝e Êrodki gromadzone na IKE sà
odr´bnie ewidencjonowane.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzo-
rze nad rynkiem kapita∏owym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1537, z póên. zm.25)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rynek us∏ug Êwiadczonych przez fundusze in-
westycyjne i inne instytucje wspólnego inwe-
stowania — w zakresie, w jakim do tych us∏ug
i podmiotów stosuje si´ przepisy ustawy,
o której mowa w pkt 3, oraz”;

2) w art. 5:

a) uchyla si´ pkt 3,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A.,”,

c) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a—6c w brzmieniu:

„6a) spó∏ki prowadzàce izb´ rozliczeniowà,

6b) spó∏ki prowadzàce izb´ rozrachunkowà,

6c) spó∏ka, której Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych S.A. przekaza∏ wykonywa-
nie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi;”;

3) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. CzynnoÊç prawna majàca za przedmiot
przedsi´biorstwo w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cy-

wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.26)) nie obejmuje wchodzàcych
w sk∏ad tego przedsi´biorstwa zezwo-
leƒ, ani zgód udzielonych przez Komisj´
oraz wpisów do rejestrów uzyskanych
na podstawie ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi, ustawy o ofer-
cie publicznej oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych.”;

4) w art. 21 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:

„11. Wymiana informacji dotyczàcych dzia∏alno-
Êci firm inwestycyjnych, podmiotów organi-
zujàcych rynek regulowany lub zawieranych
transakcji, których przedmiotem sà instru-
menty finansowe, nast´puje w trybie okreÊ-
lonym w art. 14 i 15 rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
wprowadzajàcego Êrodki wykonawcze do
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w odniesieniu do zobowiàzaƒ
przedsi´biorstw inwestycyjnych w zakresie
prowadzenia rejestrów, sprawozdaƒ z trans-
akcji, przejrzystoÊci rynkowej, dopuszczania
instrumentów finansowych do obrotu oraz
poj´ç zdefiniowanych na potrzeby tej˝e dy-
rektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006,
str. 1).”;

5) w art. 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa
w art. 5 pkt 1—6c i 8—15,”;

6) po art. 37 dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. 1. Upowa˝nieni pracownicy urz´du Ko-
misji mogà przeprowadziç w domu
maklerskim wizyt´ nadzorczà w za-
kresie badania i oceny nadzorczej
przestrzegania przez dom maklerski
przepisów dotyczàcych adekwatnoÊci
kapita∏owej.

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

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217 oraz
z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

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

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91,
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r.
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731.
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2. Wizyta nadzorcza mo˝e byç tak˝e
przeprowadzona w przypadku po-
st´powaƒ dotyczàcych wydania
przez Komisj´ zgód, o których mo-
wa w art. 98a ust. 4 i 5 oraz
art. 105—105d ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi.

3. Do wizyty nadzorczej stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 27 ust. 4, art. 28,
art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30—32
i art. 34.

4. Czas trwania wizyty nadzorczej nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce.

5. Za dzieƒ zakoƒczenia wizyty nadzor-
czej uwa˝a si´ dzieƒ, w którym doko-
nana zosta∏a ostatnia czynnoÊç w sie-
dzibie domu maklerskiego. O zakoƒ-
czeniu wizyty nadzorczej niezw∏ocz-
nie pisemnie informuje si´ dom ma-
klerski, w którym przeprowadzana
by∏a wizyta nadzorcza.”;

7) w art. 38:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do z∏o˝enia pisemnych lub ustnych wyjaÊ-
nieƒ oraz do wydania dokumentu lub inne-
go noÊnika informacji mo˝na wezwaç ka˝-
dego, kto dysponuje okreÊlonà wiedzà, do-
kumentem lub noÊnikiem. Przepis art. 30
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W toku post´powania wyjaÊniajàcego do

czynnoÊci podejmowanych wobec pod-
miotów, o których mowa w art. 5 pkt 1—15
i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wystawców instru-
mentów finansowych nieb´dàcych papie-
rami wartoÊciowymi stosuje si´ odpowied-
nio art. 32 i art. 33.”,

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) od podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi tele-

komunikacyjne — udost´pnienia informacji,
stanowiàcych tajemnic´ telekomunikacyjnà
w rozumieniu odr´bnej ustawy, w zakresie
wykazu po∏àczeƒ telefonicznych lub innych
przekazów informacji, dotyczàcych podmio-
tu dokonujàcego czynnoÊci faktycznych lub
prawnych majàcych zwiàzek z wyjaÊniany-
mi faktami, z uwzgl´dnieniem danych abo-
nenta pozwalajàcych na jego identyfikacj´,
czasu ich dokonania i innych informacji
zwiàzanych z po∏àczeniem lub przekazem,
niestanowiàcych treÊci przekazu;”;

8) w art. 39:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. W przypadku gdy z uzyskanych informacji,

uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa okreÊlonego w art. 181—183
ustawy o obrocie instrumentami finansowy-
mi, wynika, ˝e transakcja, która zosta∏a do-
konana lub ma zostaç dokonana, mo˝e mieç
zwiàzek z pope∏nieniem tego przest´pstwa,
Przewodniczàcy Komisji lub jego zast´pca
mo˝e wystàpiç do podmiotu nadzorowane-

go z pisemnym ˝àdaniem dokonania bloka-
dy prowadzonego przez ten podmiot:
1) rachunku papierów wartoÊciowych,
2) innego rachunku, na którym sà zapisywa-

ne instrumenty finansowe nieb´dàce pa-
pierami wartoÊciowymi,

3) rachunku pieni´˝nego
— na okres nie d∏u˝szy ni˝ 48 godzin od mo-
mentu wskazanego w ˝àdaniu. Równocze-
Ênie z ˝àdaniem Przewodniczàcy Komisji lub
jego zast´pca sk∏ada zawiadomienie o po-
dejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa, za∏àcza-
jàc informacje i dokumenty dotyczàce bloko-
wanego rachunku.

2. Przez blokad´ rachunku, o której mowa
w ust. 1, rozumie si´ czasowe uniemo˝liwie-
nie dysponowania i korzystania z ca∏oÊci lub
cz´Êci instrumentów finansowych lub Êrod-
ków pieni´˝nych zgromadzonych na rachun-
ku, w tym równie˝ przez podmiot nadzoro-
wany, z wy∏àczeniem dokonania rozliczeƒ
w instrumentach finansowych lub Êrodkach
pieni´˝nych wynikajàcych z transakcji za-
wartych i zobowiàzaƒ wynikajàcych z naby-
tych instrumentów finansowych przed otrzy-
maniem ˝àdania, o którym mowa w ust. 1.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Pisemne ˝àdanie, o którym mowa w ust. 1,

powinno zawieraç dat´ wystàpienia z ˝àda-
niem, zakres oraz termin dokonania bloka-
dy rachunku.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119
oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) po art. 6
dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozpo-
rzàdzenia, mo˝e okreÊliç w∏aÊciwoÊç po-
wszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury w sprawach o poszczególne
przest´pstwa przeciwko rynkowi finanso-
wemu, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
sprawnego toku post´powania karnego.”.

Art. 18. Przepis art. 5 ust. 9 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ równie˝ do umów o rejestracj´ akcji w depo-
zycie papierów wartoÊciowych zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, chyba ˝e emitent,
w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, z∏o˝y oÊwiadczenie wobec Krajowego Depo-
zytu Papierów WartoÊciowych S.A., ˝e zawarta przez
niego umowa o rejestracj´ akcji nie mo˝e stanowiç
podstawy do rejestracji praw poboru z tych akcji.

Art. 19. (skreÊlony).27)

Art. 20. 1. Spó∏ki prowadzàce rynek regulowany
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà zobowià-
zane do dostosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do
przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, w terminie miesiàca
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, z zastrze˝e-
niem ust. 2.
———————
27) W wyniku uwzgl´dnienia wyroku Trybuna∏u Konstytucyj-

nego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt Kp 4/08 (M. P. Nr 46,
poz. 683).
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2. Spó∏ki prowadzàce rynek regulowany zobowià-
zane sà do dostosowania treÊci regulaminu, w zakre-
sie o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 13 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, w zakresie warunków uznania informacji
za równowa˝ne informacjom bie˝àcym i okresowym,
w przypadku emitentów z siedzibà w paƒstwie nieb´-
dàcym paƒstwem cz∏onkowskim, dla których Rzecz-
pospolita Polska jest paƒstwem macierzystym w rozu-
mieniu art. 55a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539,
z póên. zm.28)), w terminie 9 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

3. Do osób wchodzàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy w sk∏ad zarzàdu spó∏ki prowadzàcej
rynek regulowany nie stosuje si´ przepisu art. 25a
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Spó∏ki prowadzàce rynek regulowany w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:

1) wykonujà obowiàzek, o którym mowa odpowied-
nio w art. 22 ust. 4 lub w art. 34 ust. 4 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà oraz

2) przekazujà Komisji Nadzoru Finansowego infor-
macje, o których mowa odpowiednio w art. 22
ust. 4 i 5 lub w art. 34 ust. 4 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà

— w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

5. Spó∏ki prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy gie∏d´ towarowà sà obowiàzane, z za-
strze˝eniem ust. 6, dostosowaç dzia∏alnoÊç do przepi-
sów ustawy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

6. Spó∏ki prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy gie∏d´ towarowà w zakresie obrotu in-
strumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, w celu prowadzenia rynku pozagie∏-
dowego sà obowiàzane uzyskaç zezwolenie na pro-
wadzenie rynku pozagie∏dowego, w terminie 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. Pro-
wadzenie gie∏dy towarowej w zakresie obrotu tymi in-
strumentami finansowymi, bez zezwolenia na prowa-
dzenie rynku pozagie∏dowego, w okresie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nie stanowi
naruszenia przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 21. 1. W przypadku zaistnienia przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy jednej z okolicznoÊci
okreÊlonych w art. 133 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, do ustalenia i sposobu wyp∏aty rekompensat
stosuje si´ przepisy ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym.

2. W odniesieniu do rat wnoszonych po dniu wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stawki wp∏at do syste-
mu rekompensat okreÊlone przez Krajowy Depozyt
Papierów WartoÊciowych S.A. na rok 2008 zgodnie
z art. 137 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w za-
kresie, w jakim odnoszà si´ do Êredniej wartoÊci ma-
klerskich instrumentów finansowych, nale˝y stoso-
waç do Êredniej wartoÊci instrumentów finansowych.

Art. 22. 1. Zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej lub powierniczej udzielone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy uprawniajà, z za-
strze˝eniem ust. 2, do prowadzenia dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej lub powierniczej w zakresie, w jakim jest ona
prowadzona w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Zawiadomienia z∏o˝one do Komisji Nadzoru Fi-
nansowego zgodnie z art. 87 ustawy, o której mowa
w art. 1, w terminie krótszym ni˝ 30 dni przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wywo∏ujà skutki
okreÊlone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, o ile Komisja Nadzoru
Finansowego nie zg∏osi sprzeciwu w terminie 7 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. W przypadku
zg∏oszenia sprzeciwu do zmiany zakresu dzia∏alnoÊci
stosuje si´ przepisy ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

3. Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze pro-
wadzàce dzia∏alnoÊç na podstawie zezwolenia udzie-
lonego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
sà zobowiàzane do dostosowania prowadzonej dzia-
∏alnoÊci do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie
2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z zastrze˝eniem ust. 9.

4. Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze pro-
wadzàce dzia∏alnoÊç na podstawie zezwolenia udzie-
lonego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
sà zobowiàzane do przekazania Komisji Nadzoru
Finansowego informacji dotyczàcych ich podmiotów
dominujàcych, podmiotów zale˝nych i grupy kapita∏o-
wej w rozumieniu art. 3 pkt 16—18 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

5. W przypadku gdy z informacji, o których mowa
w ust. 4, przekazanych przez dom maklerski wynika,
˝e istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e podmiot do-
minujàcy wobec tego domu maklerskiego móg∏by
wywieraç niekorzystny wp∏yw na zarzàdzanie tym do-
mem maklerskim, Komisja Nadzoru Finansowego
mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç podj´cie dzia∏aƒ ma-
jàcych na celu doprowadzenie do utraty przez ten
podmiot statusu podmiotu dominujàcego wobec tego
domu maklerskiego, wskazujàc termin, w którym
dzia∏ania te powinny zostaç podj´te. Przepisy art. 167
ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje si´
odpowiednio.

6. Na podmiot, który wbrew decyzji, o której mowa
w ust. 5, nie podejmuje dzia∏aƒ majàcych na celu do-
prowadzenie do utraty przez ten podmiot statusu pod-
miotu dominujàcego wobec domu maklerskiego we
wskazanym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego
mo˝e na∏o˝yç, w drodze decyzji, kar´ pieni´˝nà do wy-
sokoÊci 500 000 z∏. Przepisy art. 167 ust. 7 i 8 ustawy,
o której mowa w art. 1, stosuje si´ odpowiednio.

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

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734.
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7. Zawiadomienia z∏o˝one do Komisji Nadzoru
Finansowego zgodnie z art. 104 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, wywo∏ujà skutki okreÊlone przepisami usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà pod warunkiem dostosowania prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci do przepisów ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

8. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, za-
warte umowy o Êwiadczenie us∏ug brokerskich, o któ-
rych mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, ulegajà prze-
kszta∏ceniu w umowy o wykonywanie zleceƒ nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych
do obrotu zorganizowanego.

9. Domy maklerskie prowadzàce dzia∏alnoÊç na
podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà obowiàzane do do-
stosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do wymogów
okreÊlonych w art. 98 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie
6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

10. Przedsi´biorcy, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy wykonywali dzia∏alnoÊç gospodar-
czà niewymagajàcà dotychczas uzyskania zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej i polegajàcà
na wykonywaniu czynnoÊci okreÊlonych w art. 69
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, sà obowiàzani, w terminie
2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z∏o˝yç w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej, a w przypadku niez∏o˝enia wniosku
w tym terminie — zaprzestaç wykonywania tej dzia∏al-
noÊci.

11. W terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy lub do czasu wydania przez Komisj´
Nadzoru Finansowego rozstrzygni´cia w przedmiocie
z∏o˝onego przez przedsi´biorc´ wniosku, zgodnie
z ust. 10, wykonywanie przez przedsi´biorc´ czynno-
Êci przewidzianych w art. 69 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà nie stanowi naruszenia przepisów ustawy, o której
mowa w art. 1.

12. Banki wykonujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy czynnoÊci, o których mowa w art. 69
ust. 2 pkt 1—7, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, sà obowiàzane do dostosowania prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci do przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà oraz
przekazania Komisji Nadzoru Finansowego dokumen-
tów okreÊlonych w art. 82 ust. 2 pkt 2—5 i 7 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, w terminie 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.

Art. 23. Finansowa spó∏ka holdingowa b´dàca
podmiotem dominujàcym wobec domu maklerskiego
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy jest obowià-

zana dostosowaç si´ do wymogu okreÊlonego
w art. 103 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 24. Pozostajà w mocy, udzielone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, na podstawie usta-
wy, o której mowa w art. 10, zezwolenia na prowadze-
nie rachunków lub rejestrów towarów gie∏dowych b´-
dàcych energià elektrycznà, limitami wielkoÊci pro-
dukcji i emisji zanieczyszczeƒ lub prawami majàtko-
wymi, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊred-
nio od energii elektrycznej

Art. 25. 1. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒ-
czonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

2. Za zachowania zaistnia∏e przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stanowiàce naruszenie
przepisów ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub
art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, sankcj´ admi-
nistracyjnà wymierza si´ wed∏ug przepisów dotych-
czasowych, chyba ˝e sankcja administracyjna wymie-
rzona wed∏ug ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub
art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà by∏a-
by wzgl´dniejsza dla strony post´powania.

3. W przypadku post´powaƒ wszcz´tych na pod-
stawie wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym
mowa w art. 69 ust. 1, art. 111 ust. 1 oraz art. 119
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wnioskodawca
jest obowiàzany do dostosowania wniosku do przepi-
sów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, w terminie miesiàca od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

4. Wydanie rozstrzygni´cia w przedmiocie wnios-
ku, o którym mowa w ust. 3, nast´puje na zasadach
okreÊlonych w przepisach ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin
okreÊlony w art. 84 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, biegnie od momentu dostosowania wniosku
do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 26. Podmioty, które przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy dokona∏y prawnych powiàzaƒ
spe∏niajàcych kryteria okreÊlone w art. 2 ust. 1 usta-
wy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, przeka˝à Prezesowi Narodowego Ban-
ku Polskiego dokumenty, o których mowa w art. 17a
ust. 1 tej ustawy, w terminie 3 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy. Art. 2 ust. 1 i art. 17a
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 27. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych na podstawie art. 17 ust. 1, art. 94 i art. 98
ust. 11, art. 105 ust. 2 oraz art. 128 ust. 11 ustawy,
o której mowa w art. 1, art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy,
o której mowa w art. 4, oraz art. 13 ust. 1 ustawy,
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o której mowa w art. 10, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, pozostajà w mocy przepisy
wykonawcze wydane na podstawie przepisów do-
tychczasowych, z wyjàtkiem przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3, 6 i 7
ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 46a
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, które wchodzà w ˝ycie w terminie
18 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
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