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Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U.
Nr 184, poz. 1539, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria, jakie muszà
spe∏niaç podmioty ubiegajàce si´ o status agencji in-
formacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych, zwanej
dalej „ustawà”.

§ 2. Status agencji informacyjnej mo˝e uzyskaç
podmiot, który spe∏nia nast´pujàce kryteria:

1) posiada elektroniczny system publikowania infor-
macji z wyspecjalizowanym serwisem ekonomicz-
nym;

2) serwis, o którym mowa w pkt 1, ma co najmniej
krajowy zasi´g terytorialny;

3) zapewni niezw∏oczne publikowanie w serwisie,
o którym mowa w pkt 1, wszystkich informacji
przekazywanych przez emitenta na podstawie
art. 56 ust. 1, art. 65, art. 70 pkt 1 i 3, art. 80 i art. 86
ust. 2 ustawy oraz art. 160 ust. 4 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3));

4) zapewni zachowanie poufnoÊci informacji, o któ-
rych mowa w pkt 3, przed przekazaniem ich do
publicznej wiadomoÊci; podmioty ubiegajàce si´
o status agencji informacyjnej powinny ustanowiç
procedury informowania Komisji Nadzoru Finan-
sowego o przypadkach naruszenia zasad bezpie-
czeƒstwa oraz procedury przechowywania, co naj-
mniej przez 3 lata, danych dotyczàcych: daty i go-

dziny otrzymania informacji, podmiotu, który
przekaza∏ t´ informacj´, osoby fizycznej, która
odebra∏a t´ informacj´, osób fizycznych, które
mia∏y dost´p do tej informacji przed jej opubliko-
waniem, daty i godziny opublikowania informacji;

5) zapewni zgodnoÊç standardów przesy∏ania infor-
macji, o których mowa w pkt 3, oraz formatu prze-
sy∏anych plików z rozporzàdzeniem Ministra Finan-
sów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie Êrodków
i warunków technicznych s∏u˝àcych do przekazy-
wania niektórych informacji przez podmioty nadzo-
rowane przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d (Dz. U. Nr 25, poz. 188);

6) zapewni, ˝e informacje, o których mowa w pkt 3,
przekazane do publicznej wiadomoÊci b´dà zawie-
raç wszystkie elementy informacji otrzymanych
od emitenta oraz zobowià˝e si´, ˝e nie b´dzie in-
gerowaç w treÊç przekazywanych informacji;

7) zapewni monitorowanie zgodnoÊci informacji
przekazywanych przez agencj´ informacyjnà do
publicznej wiadomoÊci z informacjami otrzymany-
mi od emitenta;

8) zapewni prowadzenie rejestru b∏´dów i awarii ser-
wisu, o którym mowa w pkt 1;

9) zapewni bezp∏atne publikowanie informacji w∏as-
nych Komisji Nadzoru Finansowego w serwisie,
o którym mowa w pkt 1;

10) zapewni ciàg∏oÊç dzia∏ania serwisu, o którym mo-
wa w pkt 1;

11) zapewni emitentom, codziennie, co najmniej
w godzinach 800—1800, kontakt i pomoc technicz-
nà w zakresie udost´pnianych przez agencj´ infor-
macyjnà w∏asnych narz´dzi;

12) zobowià˝e si´ do podania do publicznej wiado-
moÊci faktu uchylenia przez Komisj´ Nadzoru
Finansowego decyzji wskazujàcej t´ agencj´ infor-
macyjnà;

13) zapewni prowadzenie i udost´pnianie archiwum
informacji, o których mowa w pkt 3.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie kryteriów, jakie muszà spe∏niaç podmioty ubiegajàce si´ o status agencji informacyjnej

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

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69.


