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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 
z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 
(Dz. U. Nr 103, poz. 1099), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych:

1)  ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zmianie 
ustawy o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1686),

2)  ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424),

3)  ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy 
o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach 
na automatach oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774),

4)  ustawą z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy o giełdach towarowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 2216),

5)  ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy 
— Prawo o publicznym obrocie papierami wartoś-
ciowymi oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 64, 
poz. 594),

6)  ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta-
wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),

7)  ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzu-
pełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakła-
dami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wcho-
dzącymi w skład konglomeratu finansowego 
(Dz. U. Nr 83, poz. 719)

— ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2005 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1019),

8)  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad ryn-
kiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537),

9)  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

10)  ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119),

11)  ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769),

12)  ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw 
w celu ujednolicenia terminologii informatycznej 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1056),

13)  ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, 
poz. 1316),

14)  ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej 
(Dz. U. Nr 168, poz. 1323),

15)  ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar-
dowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540),

16)  ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
— Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem 9 lutego 2010 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1)  art. 62—69 ustawy z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099), 
które stanowią:

„Art. 62.  W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o po-
datku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz. U. Nr 86, poz. 959) w art. 9 dodaje się 
pkt 9a w brzmieniu:

„9a)  sprzedaż towarów giełdowych na 
giełdach towarowych,”.

 Art. 63.  W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — 
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. 
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, 
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, 
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz 
z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) 
w art. 32 w ust. 1 w pkt 4 na końcu kropkę 
zastępuje się przecinkiem i dodaje wyra-
zy „jak również obrotu paliwami gazowy-
mi i energią elektryczną dokonywanego 
na giełdach towarowych przez towarowe 
domy maklerskie prowadzące działalność 
maklerską w zakresie obrotu towarami 
giełdowymi na podstawie ustawy z dnia 
26 października 2000 r. o giełdach towa-
rowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099).”

 Art. 64.  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — 
Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, 
poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. 
Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703 
i Nr 94, poz. 1037) w art. 25 w ust. 1 wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z Krajowym Depozytem,”;
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2) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6)  z towarowym domem maklerskim, 
działającym na podstawie ustawy 
z dnia 26 października 2000 r. o gieł-
dach towarowych (Dz. U. Nr 103, 
poz. 1099) — w zakresie działalnoś- 
ci objętej zezwoleniem, o którym 
mowa w art. 38 ust. 4 tej ustawy, 
lub”.

 Art. 65.  W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o fun-
duszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, 
poz. 933 i z 1999 r. Nr 72, poz. 801) 
w art. 98 w ust. 1 w pkt 6 na końcu dodaje 
się przecinek oraz dodaje się pkt 7 
w brzmieniu:

„7)  towary giełdowe, o których mowa 
w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 2000 r. o giełdach towaro-
wych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099)”.

 Art. 66.  W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. — 
Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 
oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) w art. 9 
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  dokonywanie inwestycji portfelowych 
w zakresie krótkoterminowych papie-
rów wartościowych oraz pochodnych 
instrumentów finansowych, z wyłą-
czeniem pochodnych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
obrotu na Giełdzie Papierów Wartoś-
ciowych S.A. w Warszawie, Polskiej 
Giełdzie Finansowej S.A. w Warsza-
wie, Centralnej Tabeli Ofert S.A. 
w Warszawie oraz na giełdach towa-
rowych działających na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 26 paździer-
nika 2000 r. o giełdach towarowych 
(Dz. U. Nr 103, poz. 1099),”.

 Art. 67.  Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wej-
ścia w życie ustawy giełdę towarową są 
obowiązani do dnia 1 stycznia 2004 r.a) 
dostosować swój ustrój organizacyjny 
i działalność do przepisów ustawy oraz 
uzyskać zezwolenie, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1.

 Art. 68.  Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wej-
ścia w życie ustawy giełdę towarową 
i używający dotychczas w swojej nazwie 
określenia „giełda” lub „giełda towaro-
wa” mogą prowadzić swoją działalność 
pod dotychczasową nazwą do dnia 
1 stycznia 2004 r.a), chyba że uzyskają ze-
zwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

 Art. 69.  Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wej-
ścia w życie ustawy giełdową izbę rozra-
chunkową lub działalność maklerską 
w zakresie obrotu towarami giełdowymi 

mogą prowadzić taką działalność bez 

spełnienia warunków, o których mowa 

w rozdziale 3 oraz w rozdziale 6 i 7, do 

dnia 1 stycznia 2004 r.a)”;

2)  art. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmia-

nie ustawy o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 200, 

poz. 1686), który stanowi:

„Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia, z mocą od dnia 28 listopada 2002 r.”;

3)  art. 48 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostęp-

nianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, 

poz. 424), który stanowi:

„Art. 48.  Ustawa wchodzi w życie po upływie mie-

siąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 7 ust. 1 pkt 13, który wchodzi w życie 

z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 

12 września 2002 r. o elektronicznych in-

strumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1385).”;

4)  art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie 

ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych 

i grach na automatach oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), który stano-

wi:

„Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia.”;

5)  art. 4—7 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o zmia-

nie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 2216), które sta-

nowią:

„Art. 4.  Terminy przewidziane w art. 67—69 usta-

wy, o której mowa w art. 1, ulegają wydłu-

żeniu do dnia wejścia niniejszej ustawy 

w życie.

 Art. 5. 1.  W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie 

ustawy art. 7 ust. 2 pkt 9 lit. b i c ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada-

nym niniejszą ustawą, stosuje się z za-

strzeżeniem, że do uzyskania zezwolenia 

na prowadzenie giełdy wystarczające 

jest zobowiązanie 4 przedsiębiorstw 

energetycznych posiadających koncesję 

na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybu-

cję oraz obrót energią elektryczną.

2.  Bieg trzyletniego okresu, o którym mo-

wa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienia-

nej w art. 1, rozpoczyna się w dniu wej-

ścia niniejszej ustawy w życie.

 Art. 6.  Przepisy art. 27 ust. 3 i 4 ustawy zmienia-

nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-

szą ustawą, stosuje się od dnia uzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 

w Unii Europejskiej.

 Art. 7.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie-

sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 4, który wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia.”;

a)  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o zmia-
nie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 2216), która weszła w życie 
z dniem 30 marca 2004 r., termin ten został wydłużony do 
dnia wejścia w życie tej ustawy.
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6)  art. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie 
ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw 
(Dz. U. Nr 64, poz. 594), który stanowi:

„Art. 11.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 
2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 17, 85 i 86 
oraz 87, w zakresie dotyczącym ustana-
wiania zarządu własnego, pkt 105, oraz 
art. 8, które wchodzą w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.”;

7)  art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który 
stanowi:

„Art. 80.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, który 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2006 r.”;

8)  art. 73 i 75 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nad-
zorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowy-
mi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyj-
nymi wchodzącymi w skład konglomeratu finan-
sowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719), które stanowią:

„Art. 73.  Do postępowań w sprawach objętych 
przepisami ustaw zmienianych niniejszą 
ustawą, wszczętych, a niezakończonych 
przed dniem jej wejścia w życie, stosuje 
się przepisy tych ustaw, w brzmieniu na-
danym niniejszą ustawą.”

„Art. 75.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 68, który wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.”;

9)  art. 56 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1537), które stanowią:

Art. 56. „1.  Do dnia wejścia w życie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie 
upoważnień zawartych w ustawie za-
chowują moc, w zakresie w niej okreś- 
lonym, przepisy dotychczasowe wyda-
ne na podstawie:

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

2)  art. 236 ust. 4 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych,

3)  art. 26 ust. 3 ustawy o giełdach to-
warowych

— nie dłużej jednak niż przez 6 miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy.”

„Art. 58.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

10)  art. 225 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1538), który stanowi:

„Art. 225.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia.”;

11)  art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1119), który stanowi:

„Art. 82.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 79, który wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia;

2)  art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, 
art. 27—30, art. 33 pkt 1 i 5—10, art. 34, 
art. 35 pkt 1, 2 i 4—7, art. 41 pkt 1, 
art. 42, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50 
pkt 2 i art. 51, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

12)  art. 17 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie 
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769), 
który stanowi:

„Art. 17.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wy-
jątkiem art. 1 pkt 22—23 i pkt 25—26, któ-
re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
roku następującego po roku, w którym 
ustawa weszła w życie.”;

13)  art. 35 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie 
ustaw w celu ujednolicenia terminologii informa-
tycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), który stanowi:

„Art. 35.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 12 pkt 5, art. 13, art. 17 pkt 2 oraz 
art. 28, które wchodzą w życie po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

14)  art. 20 ust. 5 i 6, art. 24, art. 25 ust. 1 i 2, art. 27 
i art. 28 ustawy z dnia 4 września  2008 r. o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 165, poz. 1316), które stanowią:

Art. 20. „5.  Spółki prowadzące w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy giełdę towa-
rową są obowiązane, z zastrzeżeniem 
ust. 6, dostosować działalność do prze-
pisów ustawy, o której mowa w art. 10, 
w brzmieniu nadanym niniejszą usta-
wą, w terminie 6 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie niniejszej ustawy.

6.  Spółki prowadzące w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy giełdę towa-
rową w zakresie obrotu instrumentami 
finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą usta-
wą, w celu prowadzenia rynku poza-
giełdowego są obowiązane uzyskać 
zezwolenie na prowadzenie rynku po-
zagiełdowego, w terminie 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej usta-
wy. Prowadzenie giełdy towarowej 
w zakresie obrotu tymi instrumentami 
finansowymi, bez zezwolenia na pro-
wadzenie rynku pozagiełdowego, 
w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy nie stanowi 
naruszenia przepisów ustawy, o której 
mowa w art. 1.”
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„Art. 24.  Pozostają w mocy, udzielone przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, na 
podstawie ustawy, o której mowa 
w art. 10, zezwolenia na prowadzenie ra-
chunków lub rejestrów towarów giełdo-
wych będących energią elektryczną, limi-
tami wielkości produkcji i emisji zanie-
czyszczeń lub prawami majątkowymi, 
których cena zależy bezpośrednio lub po-
średnio od energii elektrycznej.”

 Art. 25. „1.  Do postępowań wszczętych i nieza-
kończonych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy stosuje się 
przepisy dotychczasowe, z zastrzeże-
niem ust. 3.

2.  Za zachowania zaistniałe przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, sta-
nowiące naruszenie przepisów usta-
wy wymienionej w art. 1, art. 8 lub 
art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, 
sankcję administracyjną wymierza się 
według przepisów dotychczasowych, 
chyba że sankcja administracyjna wy-
mierzona według ustawy wymienio-
nej w art. 1, art. 8 lub art. 10, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą byłaby 
względniejsza dla strony postępowa-
nia.”

„Art. 27.  Do czasu wejścia w życie przepisów wy-
konawczych 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 któ-
rej mowa w art. 4, oraz art. 13 ust. 1 usta-
wy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 
jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej 
wejścia w życie, pozostają w mocy prze-
pisy wykonawcze wydane na podstawie 
przepisów dotychczasowych, z wyjątkiem 
przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3, 6 i 7 usta-
wy, o której mowa w art. 1.

 Art. 28.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisów art. 46a ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, które wchodzą w życie w termi-
nie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

15)  art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), który stanowi:

„Art. 244.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 148 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

16)  art. 145 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), który sta-
nowi:

„Art. 145.  Ustawa wchodzi w życie pierwszego 
dnia miesiąca następującego po upły-
wie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wy-
jątkiem:

1) art. 95, w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6,

2)  art. 102, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a, 
art. 111 oraz art. 116 pkt 4

— które wchodzą w życie po upływie 
6 lat od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po upływie miesiąca od 
dnia ogłoszenia.”;

17)  art. 22 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie 
ustawy — Prawo energetyczne oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104), któ-
ry stanowi:

„Art. 22.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 1:

1)  pkt 8 i 37, które wchodzą w życie po 
upływie 6 miesięcy od dnia ogłosze-
nia;

2)  pkt 18, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2011 r.”.

Marszałek Sejmu: B. Komorowski

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. (poz. 284)

USTAWA

z dnia 26 października 2000 r.

o giełdach towarowych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd to-
warowych i obrót towarami giełdowymi, w tym rów-
nież zasady tworzenia, ustrój organizacyjny i działal-
ność giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunko-
wych, działalność maklerów giełd towarowych, dzia-
łalność towarowych domów maklerskich oraz nadzór 
nad tymi instytucjami.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  giełdzie towarowej — rozumie się przez to zespół 

osób, urządzeń i środków technicznych zapewnia-

jący wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe 

warunki zawierania transakcji giełdowych oraz 

jednakowy dostęp w tym samym czasie do infor-

macji rynkowych, a w szczególności do informacji 

o kursach i cenach towarów giełdowych oraz o ob-

rotach towarami giełdowymi;
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1a)1) instrumentach finansowych — rozumie się przez 
to instrumenty finansowe, o których mowa 
w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1538, z późn. zm.2));

2)  towarach giełdowych — rozumie się przez to do-
puszczone do obrotu na danej giełdzie towarowej 
lub do obrotu organizowanego zgodnie z odręb-
nymi przepisami:3)

a) oznaczone co do gatunku rzeczy,

b) różne rodzaje energii,

c)  limity wielkości produkcji lub emisji zanieczysz-
czeń,

d)4) prawa majątkowe wynikające ze świadectw 
pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 
i art. 9l ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
— Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z późn. zm.5)),

e)4) niebędące instrumentami finansowymi prawa 
majątkowe, których cena zależy bezpośrednio 
lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych 
co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów 
energii, mierników i limitów wielkości produkcji, 
emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, 
o których mowa w lit. d;

3)  transakcji giełdowej — rozumie się przez to umo-
wę dotyczącą towarów giełdowych, zawartą na 
giełdzie w czasie i w sposób przewidziany dla za-
wierania takich umów przez:

a) członków giełdy, 

b)  zleceniodawców, którzy zawarli umowę ze spół-
kami handlowymi prowadzącymi działalność 
maklerską, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, 
w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o któ-
rych mowa w pkt 2 lit. a;

4)  giełdowej izbie rozrachunkowej — rozumie się 
przez to zespół osób, urządzeń i środków technicz-
nych utworzony w celu organizacji i prowadzenia 
rozliczeń transakcji giełdowych;

5)  członku giełdy — rozumie się przez to podmiot, 
który zawarł ze spółką prowadzącą giełdę umowę 
o członkostwo i na podstawie regulaminu giełdy 
jest dopuszczony do zawierania transakcji giełdo-
wych;

6)  działalności maklerskiej — rozumie się przez to 
działalność w zakresie obrotu towarami giełdowy-
mi, realizowaną na giełdzie towarowej;

7) (uchylony);6)

8)  towarowym domu maklerskim — rozumie się 
przez to spółkę akcyjną albo spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, prowadzącą działalność 
maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowy-
mi;

9) domu maklerskim — rozumie się przez to:

a) domy maklerskie,

b) banki prowadzące działalność maklerską,

c)7) zagraniczne firmy inwestycyjne lub zagranicz-
ne osoby prawne, o których mowa w przepisach 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi, prowadzące działalność 
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej

— jeżeli dokonują czynności w zakresie obrotu to-
warami giełdowymi;

10)8) tajemnicy zawodowej — rozumie się przez to in-
formację uzyskaną przez osobę wymienioną 
w art. 53 ust. 1 w związku z czynnościami służbo-
wymi, zatrudnieniem, stosunkiem zlecenia lub in-
nym stosunkiem prawnym o podobnym charakte-
rze, dotyczącą giełdowego obrotu towarami gieł-
dowymi lub czynności wynikających z uczestni-
ctwa w tym obrocie, albo działalności podmiotów 
podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finan-
sowego, zwanej dalej „Komisją”, jeżeli nieupraw-
nione ujawnienie takiej informacji mogłoby nara-
zić na szkodę interes państwa, interes publiczny 
lub prawnie chroniony interes osoby fizycznej lub 
prawnej, bądź jednostki organizacyjnej, której ta 
informacja dotyczy, a w szczególności informację 
zawierającą:

a)  dane osobowe klienta, inwestora, strony umo-
wy, czynności lub transakcji, 

b)  treść umowy i przedmiot czynności lub transak-
cji, 

c)  dane o sytuacji majątkowej osób, o których mo-
wa w lit. a, w tym oznaczenie rachunku lub reje-
stru towarów giełdowych lub rachunku pienięż-
nego oraz stany tych rachunków;

1)  Dodany przez art. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 4 września 
2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 165, poz. 1316), która weszła w życie z dniem 21 paź-
dziernika 2009 r.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, 
Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, 
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, 
poz. 1776 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 252.

3)  Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 
lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 lit. b tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, 
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, 
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, 
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104. 

6)  Przez art. 10 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 1.

7)  W brzmieniu ustalonym przez art. 201 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), która weszła w życie 
z dniem 24 października 2005 r.

8)  Ze zmianą wprowadzoną przez art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1119), która weszła w życie z dniem 
19 września 2006 r.
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11)9) podmiocie dominującym — rozumie się przez to 
podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, 
poz. 1439);

12) (uchylony);10)

13)  instytucjach rynku towarów giełdowych — rozu-
mie się przez to giełdy towarowe, giełdowe izby 
rozrachunkowe, towarowe domy maklerskie oraz 
maklerów giełd towarowych;

14)  radzie nadzorczej giełdy — rozumie się przez to ra-
dę nadzorczą spółki prowadzącej giełdę towaro-
wą;

15) (uchylony);11)

16)  gwarantowaniu — rozumie się przez to nieodwo-
łalne zobowiązanie do wykonania każdego zobo-
wiązania wynikającego z transakcji towarami gieł-
dowymi.

Art. 3. 1.12) O ile przepisy innych ustaw nie stano-
wią inaczej, proponowanie nabycia lub nabywanie 
niebędących instrumentami finansowymi praw ma-
jątkowych, których cena zależy bezpośrednio lub po-
średnio od ceny lub wartości oznaczonych co do ga-
tunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierni-
ków i limitów wielkości produkcji lub emisji zanie-
czyszczeń, lub od ceny lub wartości praw majątko-
wych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d, przy wyko-
rzystaniu środków masowego przekazu, albo w inny 
sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do więcej 
niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata, z wy-
jątkiem proponowania nabycia praw w postępowaniu 
likwidacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym, 
może być dokonywane pod warunkiem uprzedniego 
wprowadzenia tych praw do obrotu giełdowego i wy-
łącznie za pośrednictwem giełdy.

2. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią ina-
czej, dopuszczone do obrotu giełdowego prawa ma-
jątkowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przed-
miotem obrotu wyłącznie na giełdzie, do obrotu na 
której zostały dopuszczone.

3. Prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, 
mogą być przedmiotem obrotu dokonywanego poza 
giełdą, do obrotu na której zostały dopuszczone — 
w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub 
egzekucyjnym.

4. (uchylony).13)

Art. 3a. 1.14) Oświadczenia woli składane w związ-
ku z dokonywaniem czynności w zakresie obrotu to-
warami giełdowymi mogą być składane w postaci 
elektronicznej.

2.14) Dokumenty związane z czynnościami, o któ-
rych mowa w ust. 1, mogą być sporządzane na infor-
matycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te 
będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, prze-
chowywane i zabezpieczone.

3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej 
formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana 
w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania 
formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna zo-
stała zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozpo-
rządzenia, zasady tworzenia, utrwalania, przechowy-
wania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu pod-
pisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa 
w ust. 2, tak aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu to-
warami giełdowymi.

Rozdział 2

Tworzenie i ustrój organizacyjny giełdy towarowej

Art. 4. Celem działania spółki prowadzącej giełdę 
jest:

1) koncentracja podaży i popytu na towary giełdo-
we;

2)  zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu 
transakcji giełdowych i rozliczeń;

3)  upowszechnianie jednolitych informacji umożli-
wiających ocenę aktualnej wartości towarów gieł-
dowych.

Art. 5. 1. Giełda towarowa, zwana dalej „giełdą”, 
może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyj-
ną.

2.15) Z zastrzeżeniem ust. 3 i przepisów ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi, przedmiotem przedsiębiorstwa spółki, o któ-
rej mowa w ust. 1, może być wyłącznie prowadzenie 
giełdy.

3. Spółka, o której mowa w ust. 1, może również 
dokonywać rozliczeń transakcji:

1) zawartych na prowadzonej przez nią giełdzie,

2)  zawartych poza giełdą przez będące jej członkami 
przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa 
w art. 9 ust. 3 pkt 4

— pod warunkiem że regulamin giełdy określi zasa-
dy dokonywania rozliczeń takich transakcji.

 9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 201 pkt 1 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 7.

10)  Przez art. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. 
o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 2216), która weszła 
w życie z dniem 30 marca 2004 r.

11)  Przez art. 10 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 1.

12)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 2 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

13)  Dodany przez art. 201 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 7; uchylony przez art. 10 pkt 2 lit. b ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

14)  W brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia 
4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia 
terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), 
która weszła w życie z dniem 8 października 2008 r.

15)  W brzmieniu ustalonym przez art. 201 pkt 3 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 7.
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3a. W przypadku prowadzenia działalności okreś- 
lonej w ust. 3 spółka prowadząca giełdę może być 
stroną transakcji wyłącznie w celu dokonania rozliczeń 
transakcji zawartych przez członków giełdy.

3b.16) Spółka prowadząca giełdę może powierzyć 
rozliczanie transakcji określonych w ust. 3 giełdowej 
izbie rozrachunkowej, utworzonej z jej udziałem.

4.17) Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, nie 
dotyczy spółki prowadzącej giełdę, na której przed-
miotem obrotu są prawa majątkowe, o których mowa 
w art. 2 pkt 2 lit. e; spółka ta jest zobowiązana powie-
rzyć rozliczenia transakcji giełdowych w tym zakresie 
giełdowej izbie rozrachunkowej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, minimalna wysokość ka-
pitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę wynosi 
3 000 000 zł.

6. Minimalna wysokość kapitału zakładowego 
spółki prowadzącej giełdę, na której jest dokonywany 
obrót wyłącznie towarami, o których mowa w art. 2 
pkt 2 lit. a, wynosi 1 000 000 zł.

7. Na jedną akcję przypada tylko jeden głos na 
walnym zgromadzeniu.

8. (uchylony).18)

Art. 6. 1. Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą 
być wyłącznie imienne.

2. Pokrycie obejmowanych akcji lub zapłata za na-
bywane akcje spółki prowadzącej giełdę nie może po-
chodzić z pożyczek, kredytów ani z nieudokumento-
wanych źródeł.

3. Kapitał zakładowy powinien być pokryty w całoś- 
ci przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.

4. Spółka prowadząca giełdę ma obowiązek i wy-
łączne prawo zamieszczania w firmie spółki wyrazów 
„giełda towarowa”.

5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do 
utworzenia i działania spółki prowadzącej giełdę sto-
suje się przepisy Kodeksu spółek handlowych doty-
czące spółki akcyjnej.

6.19) Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, 
gdy spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizowanego syste-
mu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Art. 7. 1. Prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, 
które wydaje minister właściwy do spraw instytucji  
finansowych na wniosek spółki zaopiniowany przez 
Komisję.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien za-
wierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki;

2)  dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej, 
komisji rewizyjnej, o ile jest przewidziana, jak rów-
nież innych osób, które odpowiadają za rozpoczę-
cie działalności giełdy lub będą nią kierować, ich 
kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy prze-
bieg pracy zawodowej;

3)  przewidywaną wysokość środków własnych, po-
życzek i kredytów przeznaczonych na uruchomie-
nie giełdy oraz określenie sposobu finansowania 
działalności;

4)  dane o wysokości i strukturze kapitałów spółki 
oraz źródeł ich pochodzenia;

5)  listę akcjonariuszy, obejmującą w stosunku do 
osób:

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

b)  fizycznych — imię, nazwisko, adres, kwalifikacje 
zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy 
zawodowej

— wraz z procentowym określeniem posiadanych 
przez nich głosów na walnym zgromadzeniu;

6)  informację o podmiotach dominujących i zależ-
nych wobec akcjonariuszy, obejmującą dane, 
o których mowa w pkt 1 i 2;

7)  dane o przewidywanej lokalizacji giełdy oraz środ-
kach technicznych umożliwiających funkcjonowa-
nie giełdy, a w szczególności o posiadanych urzą-
dzeniach telekomunikacyjnych i warunkach loka-
lowych;

8)  informację o rodzajach towarów giełdowych, ma-
jących być przedmiotem obrotu na giełdzie;

9)  zobowiązania do prowadzenia działalności na da-
nej giełdzie co najmniej:

a)  5 towarowych domów maklerskich lub spółek 
handlowych, prowadzących działalność makler-
ską zgodnie z przepisami ustawy — w przypad-
ku gdy przedmiotem obrotu na giełdzie mają 
być towary giełdowe, o których mowa w art. 2 
pkt 2 lit. a,

b)  3 towarowych domów maklerskich albo 2 towa-
rowych domów maklerskich oraz 4 przedsię-
biorstw energetycznych posiadających konce-
sję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję 
lub obrót energią elektryczną — w rozumieniu 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo ener-
getyczne i spełniających warunki, o których mo-
wa w art. 50b ust. 1 — w przypadku gdy przed-
miotem obrotu na giełdzie mają być towary 
giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b i c,

16)  Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 
2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, 
poz. 104), która weszła w życie z dniem 11 marca 2010 r.

17)  W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 16.

18)  Przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 10.

19)  W brzmieniu ustalonym przez art. 201 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 7.
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c) 6 towarowych domów maklerskich lub domów 
maklerskich albo 2 towarowych domów makler-
skich lub domów maklerskich oraz 6 przedsię-
biorstw energetycznych posiadających koncesję 
na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub 
obrót energią elektryczną, i spełniających wa-
runki, o których mowa w art. 50b ust. 1 — w przy-
padku gdy przedmiotem obrotu na giełdzie mają 
być towary giełdowe, o których mowa w art. 2 
pkt 2 lit. d,

d)20) 6 domów maklerskich lub towarowych do-
mów maklerskich — w przypadku gdy przed-
miotem obrotu na giełdzie mają być towary gieł-
dowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.

3. Do wniosku należy dołączyć statut spółki, regu-
lamin giełdy oraz analizę ekonomiczno-finansową 
możliwości prowadzenia giełdy w okresie co najmniej 
3 lat, a w przypadku utworzenia giełdowej izby rozra-
chunkowej, o której mowa w art. 14 ust. 2, także doku-
menty wymienione w art. 17 ust. 2.

4. Wydając zezwolenie, minister właściwy do 
spraw instytucji finansowych zatwierdza statut spółki 
i regulamin giełdy oraz regulamin giełdowej izby roz-
rachunkowej.

Art. 8. Minister właściwy do spraw instytucji finan-
sowych wydaje decyzję odmawiającą zezwolenia na 
prowadzenie giełdy, jeżeli z analizy wniosku i dołączo-
nych do niego dokumentów wynika, że spółka wystę-
pująca z wnioskiem może prowadzić działalność 
w sposób nienależycie zabezpieczający interesy 
uczestników obrotu towarami giełdowymi lub zagra-
żający bezpieczeństwu obrotu towarami giełdowymi.

Art. 9. 1. Statut spółki, poza danymi, o których mo-
wa w art. 304 Kodeksu spółek handlowych, określa:

1) podmioty mogące być akcjonariuszami spółki;

2)  rodzaje towarów giełdowych, które mogą być do-
puszczone do obrotu na danej giełdzie.

2.21) Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3a, stronami trans-
akcji giełdowych mogą być wyłącznie podmioty, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 3, oraz giełdowa izba rozra-
chunkowa, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A., zwany dalej „Krajowym Depozytem”, i spółka, 
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czyn-
ności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumenta-
mi finansowymi — w zakresie, w jakim jest to niezbęd-
ne do wykonywania zadań związanych z wykorzysta-
niem środków systemu, o którym mowa w art. 15 
ust. 5 pkt 2, zgodnie z jego celem.

3. Członkami giełdy mogą być wyłącznie:

1) towarowe domy maklerskie;

2) domy maklerskie;

3) (uchylony);22)

4)  przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub 
obrót energią elektryczną oraz będący osobami 
prawnymi odbiorcy uprawnieni do korzystania 
z usług przesyłowych, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetycz-
ne, spełniający warunki, o których mowa w art. 50b 
ust. 1;

5)  grupy producentów rolnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach 
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmia-
nie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. 
zm.23));

6)  domy składowe, o których mowa w ustawie z dnia 
16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz 
o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępo-
wania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, 
poz. 1191, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. 
Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej 
„ustawą o domach składowych”;

7)  zagraniczne osoby prawne, o których mowa 
w art. 50 ust. 1;

8)  niebędące towarowymi domami maklerskimi spół-
ki handlowe, prowadzące działalność, o której mo-
wa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zakresie obrotu towa-
rami giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. a.

4. (uchylony).24)

5. (uchylony).25)

6.26) Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mo-
gą być wyłącznie stronami zawieranych na własny ra-
chunek transakcji giełdowych, których przedmiotem 
są towary giełdowe będące: energią elektryczną, limi-
tami wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, 
prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. d, lub niebędącymi instrumentami finansowymi 
prawami majątkowymi, których cena zależy bezpo-
średnio lub pośrednio od ceny lub wartości energii 
elektrycznej, po spełnieniu warunków, o których mo-
wa w art. 50b ust. 1.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, 
mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych 
zawieranych na rachunek własny, których przedmio-
tem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 
pkt 2 lit. a, pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd 
towarowych w celu reprezentowania ich w transak-
cjach giełdowych.

20)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

21)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 4 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

22)  Przez art. 10 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 1.

23)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 
oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.

24)  Przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 10.

25)  Przez art. 10 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 1.

26)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 4 lit. d ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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8. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 8, mogą 

być wyłącznie stronami transakcji giełdowych, których 

przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa 

w art. 2 pkt 2 lit. a, pod warunkiem zatrudnienia ma-

klera giełd towarowych w celu reprezentowania ich 

w transakcjach giełdowych.

9. W transakcji giełdowej towarowy dom makler-

ski lub dom maklerski może być reprezentowany 

przez:

1) maklera giełd towarowych;

2)27) maklera papierów wartościowych — jeżeli 

przedmiotem transakcji są towary giełdowe, o któ-

rych mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.

10.28) Transakcja giełdowa dokonana przez pod-

mioty inne niż określone w ust. 3 lub z naruszeniem 

ust. 6—9 jest nieważna.

Art. 10.29) Transakcja giełdowa nie stanowi gry ani 

zakładu w rozumieniu art. 413 Kodeksu cywilnego, ani 

też gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumie-

niu przepisów o grach hazardowych, nawet jeżeli we-

dług wyraźnej lub dorozumianej woli stron rzeczywi-

ste spełnienie wzajemnych świadczeń jest wyłączone, 

a tylko jedna lub druga ze stron jest obowiązana za-

płacić różnicę między umówioną ceną sprzedaży a ce-

ną rynkową w czasie wykonania umowy.

Art. 11. 1. Regulamin giełdy uchwala rada nadzor-

cza giełdy.

2. Regulamin giełdy określa w szczególności:

1)  rodzaje transakcji giełdowych zawieranych na da-

nej giełdzie;

2)  sposoby określenia wymagań jakościowych towa-

rów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 

lit. a—c, i standardów przewidzianych dla transak-

cji dotyczących praw majątkowych, o których mo-

wa w art. 2 pkt 2 lit. d i e, a także sposoby kontroli 

jakości towarów giełdowych;

3)  zasady i tryb dopuszczania towarów giełdowych 

do obrotu giełdowego;

4)  zasady wprowadzania towarów giełdowych do 

obrotu giełdowego, zawieszania notowań i wyklu-

czania towarów z obrotu;

5)  zasady i warunki dopuszczania podmiotów do za-

wierania transakcji na giełdzie oraz ich prawa 

i obowiązki (członkostwo giełdy);

6) zasady składania zleceń nabycia i zbycia towarów 

giełdowych;

7)  systemy notowań giełdowych oraz zasady ustala-
nia kursów i cen towarów giełdowych;

8)  dni otwarcia danej giełdy i godziny sesji giełdo-
wych;

9) formy zabezpieczenia transakcji giełdowych;

10) dane o systemie informacyjnym giełdy;

11)  zasady ustalania, rodzaje i wysokość opłat giełdo-
wych;

12)  wymagania w zakresie oznaczeń kodowych towa-
rów, według obowiązujących klasyfikacji staty-
stycznych dla obrotu wewnętrznego i zagraniczne-
go;

13)  sposób i tryb rozstrzygania sporów wynikających 
z transakcji giełdowych;

14)  środki dyscyplinarne i porządkowe, które mogą 
być stosowane wobec członków naruszających 
obowiązki wynikające z członkostwa bądź nieprze-
strzegających zasad regulaminu, oraz zasady i tryb 
ich stosowania;

15)  wymagania techniczne i finansowe, którym ma 
odpowiadać dom składowy w rozumieniu przepi-
sów o domach składowych, i jego prowadzenie 
oraz warunki, jakie musi spełnić regulamin domu 
składowego, ubiegającego się o podpisanie umo-
wy o obsługę transakcji z tą giełdą, oraz zasady 
i tryb zawierania takich umów;

16)30) wskazanie sposobu rozliczania transakcji, w tym 
wskazanie giełdowej izby rozrachunkowej właści-
wej do rozliczania transakcji dokonywanych na da-
nej giełdzie, dotyczących towarów, o których mo-
wa w art. 2 pkt 2 lit. e.

3. (uchylony).31)

Art. 12. 1. Zmiany statutu spółki i regulaminu gieł-
dowego wymagają dla swej ważności zgody Komisji.

2. Komisja odmawia udzielenia zgody na dokona-
nie zmian w statucie i regulaminie, jeżeli proponowa-
ne zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mo-
głyby naruszyć bezpieczeństwo obrotu.

Art. 13.32) Rada Ministrów określa, w drodze roz-
porządzenia:

1)  szczególny tryb i warunki wprowadzania do obro-
tu giełdowego praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. e, w tym również kryteria, jakie muszą spełniać 
te prawa, aby mogły być przedmiotem obrotu, 
oraz szczególne warunki, jakie w tym przypadku są 
obowiązane spełniać osoby zobowiązane do reali-
zacji tych praw,27)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 4 lit. e ustawy, 

o której mowa w odnośniku 1.
28)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 4 lit. f ustawy, 

o której mowa w odnośniku 1.
29)  W brzmieniu ustalonym przez art. 105 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1540), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r.

30)  W brzmieniu ustalonym przez art. 201 pkt 6 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 7.

31)  Przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 10.

32)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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2) zakres obowiązków informacyjnych

— tak, aby zapewnić nabywcom tych praw podsta-
wowe dane niezbędne do oceny ryzyka związanego 
z inwestowaniem w te prawa oraz odpowiedni po-
ziom bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowią-
zań wynikających z tych praw.

Rozdział 3

Tworzenie i ustrój organizacyjny giełdowej izby 
rozrachunkowej

Art. 14. 1.33) Prowadzenie giełdowej izby rozra-
chunkowej wymaga zezwolenia, które wydaje mini-
ster właściwy do spraw instytucji finansowych na 
wniosek spółki zaopiniowany przez Komisję.

1a.34) Do wniosku o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie giełdowej izby rozrachunkowej stosuje się 
odpowiednio art. 7 ust. 2 pkt 1—8 i ust. 4.

1b.34) Do wniosku należy dołączyć statut spółki 
prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową, regula-
min tej izby, oraz analizę ekonomiczno-finansową 
możliwości prowadzenia przez izbę rozliczeń finanso-
wych transakcji giełdowych w okresie co najmniej 
trzech lat.

2.35) Giełdową izbę rozrachunkową tworzy się wy-
łącznie w formie spółki akcyjnej. Giełdową izbę rozra-
chunkową tworzy się w celu dokonywania obsługi  
finansowej transakcji giełdowych oraz w celu realiza-
cji zadań określonych w art. 15 ust. 5 i 6.

2a. (uchylony).36)

2b. Giełdowa izba rozrachunkowa może zawierać 
umowy określające tryb, terminy i warunki przekazy-
wania zbywcom towarów giełdowych środków pie-
niężnych otrzymanych przez izbę od nabywców tych 
towarów.

3.37) Giełdowa izba rozrachunkowa nie może pro-
wadzić działalności innej niż określona w ust. 2 i 2b.

4.37) Akcjonariuszami giełdowej izby rozrachunko-
wej mogą być wyłącznie spółki prowadzące giełdę, 
akcjonariusze spółki prowadzącej giełdę, banki, Skarb 
Państwa oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościo-
wych S.A., zwany dalej „Krajowym Depozytem”.

5. Do spółki będącej giełdową izbą rozrachunkową 
stosuje się przepisy art. 5 ust. 7 oraz art. 6 ust. 3.

6. (uchylony).38)

7. Minimalna wysokość kapitału zakładowego 
spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową wy-
nosi 1 500 000 zł.

Art. 15. 1. Giełdowa izba rozrachunkowa świadczy 
usługi na rzecz swoich członków.

2. Członkami giełdowej izby rozrachunkowej, z za-
strzeżeniem ust. 3, mogą być wyłącznie jej akcjonariu-
sze, spółki prowadzące giełdę, towarowe domy ma-
klerskie, domy maklerskie oraz podmioty, o których 
mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 i w art. 50 ust. 1, o ile są 
członkami giełdy.

3. Członkami giełdowej izby rozrachunkowej mogą 
być również inne krajowe instytucje finansowe, w tym 
banki, jeżeli zamierzają współdziałać z giełdową izbą 
rozrachunkową w zakresie wykonywania jej zadań 
oraz, za zgodą i na warunkach określonych przez Ko-
misję, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne 
z siedzibą za granicą, wykonujące zadania w zakresie 
rozliczania transakcji zawieranych w obrocie towara-
mi giełdowymi.

4. Można być członkiem więcej niż jednej giełdo-
wej izby rozrachunkowej, jak również członkiem osób 
prawnych lub innych jednostek organizacyjnych z sie-
dzibą za granicą, które dokonują rozliczania transakcji 
zawieranych w obrocie towarami giełdowymi.

5. Do zadań giełdowej izby rozrachunkowej należy 
organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji giełdo-
wych, w szczególności:

1)  badanie stanu finansowego członków w zakresie 
możliwości terminowego wywiązywania się z zo-
bowiązań wynikających z transakcji giełdowych;

2)39) organizowanie i zarządzanie systemem gwaran-
tującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wyni-
kających z transakcji;

3) (uchylony);40)

4) wyrażanie zgody na zawarcie przez członka giełdo-
wej izby rozrachunkowej umowy o rozliczanie 
transakcji, o której mowa w art. 50b ust. 1 pkt 1.

6. Giełdowa izba rozrachunkowa zapewnia prze-
prowadzanie rozliczeń członków z tytułu transakcji 
giełdowych, w szczególności przez zagwarantowanie 
ich zobowiązań i wierzytelności wynikających bezpo-
średnio z tych transakcji.

7. Giełdowa izba rozrachunkowa może prowadzić 
rachunki pieniężne, dokonywać rozliczeń pieniężnych, 
udzielać pożyczek oraz uczestniczyć — za pośredni-
ctwem swojego banku — w rozrachunkach dokony-
wanych przez Narodowy Bank Polski na zasadach sto-
sowanych w przypadku rozrachunków międzybanko-
wych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań okreś- 
lonych w ust. 1 oraz w ust. 5 i 6.

8. Do spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachun-
kową stosuje się odpowiednio art. 9.

33)  W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 16.

34)  Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 16.

35)  W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. c ustawy, 
o której mowa w odnośniku 16.

36)  Przez art. 2 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 16.

37)  W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. e ustawy, 
o której mowa w odnośniku 16.

38)  Przez art. 2 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 16.

39)  W brzmieniu ustalonym przez art. 201 pkt 8 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 7.

40)  Przez art. 10 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
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Art. 16. 1. Prawa i obowiązki członków giełdowej 
izby rozrachunkowej określa regulamin izby uchwalo-
ny przez radę nadzorczą i zatwierdzony przez walne 
zgromadzenie. Przepisy art. 12 stosuje się odpowied-
nio.

2. Regulamin giełdowej izby rozrachunkowej regu-
luje w szczególności:

1)  tryb zgłaszania izbie i rejestracji przez izbę wierzy-
telności członków izby, wynikających z transakcji 
giełdowych;

2)  terminy i sposoby zaspokajania wierzytelności 
członków izby, wynikających z transakcji giełdo-
wych, w tym w szczególności szczegółowe zasady 
rozliczania transakcji;

3)  tryb postępowania przy wykonywaniu innych zle-
ceń przekazanych izbie przez jej członków w związ-
ku z transakcjami giełdowymi;

4)  zakres odpowiedzialności spółki będącej giełdową 
izbą rozrachunkową za terminowe i należyte prze-
prowadzenie czynności zleconych przez członków 
izby;

5)  szczegółowe zasady postępowania przy groma-
dzeniu, utrzymywaniu i dokonywaniu zwrotu wa-
diów.

Art. 17. 1.41) Wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie giełdy, na której przedmiotem obrotu są 
prawa, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, oprócz da-
nych wymaganych dla wydania zezwolenia na prowa-
dzenie giełdy powinien wskazywać giełdową izbę roz-
rachunkową, która będzie dokonywać obsługi finan-
sowej transakcji giełdowych w tym zakresie.

2. Do wniosku należy dołączyć statut spółki prowa-
dzącej giełdową izbę rozrachunkową, regulamin tej 
izby oraz analizę ekonomiczno-finansową możliwości 
prowadzenia przez izbę rozliczeń finansowych trans-
akcji giełdowych w okresie co najmniej 3 lat.

3. (uchylony).42)

Art. 18.43) 1. Funkcję giełdowej izby rozrachunko-
wej może pełnić Krajowy Depozyt lub spółka, której 
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności 
z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi.

2. W przypadku gdy przedmiotem obrotu na danej 
giełdzie będą prawa, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. e, a funkcję giełdowej izby rozrachunkowej pełni 
podmiot, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie na pro-
wadzenie giełdy, o którym mowa w art. 14 ust. 1, mo-
że być wydane, jeżeli wnioskodawca dołączy do wnios- 
ku umowę z tym podmiotem w przedmiocie rozlicza-
nia transakcji giełdowych wraz z regulaminem, o któ-
rym mowa w ust. 4.

3. Do rozliczania przez podmiot, o którym mowa 
w ust. 1, transakcji giełdowych w ramach wykonywa-
nia funkcji giełdowej izby rozrachunkowej stosuje się 
odpowiednio art. 15 i 17, a w pozostałym zakresie — 
przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi.

4. W przypadku gdy funkcję giełdowej izby rozra-
chunkowej pełni podmiot, o którym mowa w ust. 1, 
prawa i obowiązki członków giełdowej izby rozrachun-
kowej oraz zasady rozliczania transakcji giełdowych 
określa odrębny regulamin, uchwalony przez radę 
nadzorczą danego podmiotu na wniosek jego zarządu. 
Regulamin ten zawiera w szczególności elementy, 
o których mowa w art. 16 ust. 2.

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, jak rów-
nież jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Ko-
misję. Komisja odmawia zatwierdzenia regulaminu 
albo jego zmiany, jeżeli ich treść byłaby sprzeczna 
z prawem lub mogłaby naruszyć bezpieczeństwo ob-
rotu.

Rozdział 4

Zadania Komisji w zakresie instytucji rynku towarów 
giełdowych

Art. 19. (uchylony).44)

Art. 20. 1.45) W zakresie nieuregulowanym w usta-
wie do sposobu działania oraz zadań Komisji stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, 
z późn. zm.46)) oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 
o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1119, z późn. zm.47)).

2. (uchylony).48)

Art. 21. (uchylony).49)

Art. 22. 1. Upoważniony przedstawiciel Komisji 
ma prawo:

1)  wstępu do siedziby i do lokalu spółki prowadzącej 
giełdę w celu wglądu do ksiąg, dokumentów i in-
nych nośników informacji;

2)  uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej 
giełdy oraz na walnych zgromadzeniach.

41)  W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której 
mowa w odnośniku 16.

42)  Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 10.

43)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 8 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

44)  Przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzo-
rze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537), 
która weszła w życie z dniem 24 października 2005 r.

45)  W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 8.

46)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. 
Nr 50, poz. 331 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, 
poz. 1316.

47)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, 
poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546 oraz 
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, 
poz. 1316.

48)  Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 10.

49)  Przez art. 50 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 44.
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2. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionych 
przedstawicieli spółka prowadząca giełdę jest obowią-
zana do niezwłocznego sporządzenia i przekazania ko-
pii dokumentów oraz innych nośników informacji, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz do udzielenia  
pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

3. Na pisemne żądanie Komisji zarząd spółki pro-
wadzącej giełdę jest obowiązany do:

1)  zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
lub

2)  umieszczenia spraw wskazanych przez Komisję 
w porządku obrad walnego zgromadzenia.

4. W przypadku niewykonania obowiązków, o któ-
rych mowa w ust. 3, do żądania Komisji stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 401 § 1 i 3 Kodeksu spółek 
handlowych.

5. Komisja może nakazać radzie nadzorczej giełdy 
niezwłoczne podjęcie, jednak nie później niż w termi-
nie 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 
stanowiska Komisji, uchwały w określonej sprawie.

6. Spółka prowadząca giełdę jest obowiązana do 
zawiadamiania Komisji o wszystkich planowanych 
posiedzeniach rady nadzorczej giełdy oraz walnych 
zgromadzeniach.

Art. 23. 1. Komisja może wytoczyć przeciwko spół-
ce prowadzącej giełdę powództwo o:

1)  stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgro-
madzenia lub rady nadzorczej giełdy — sprzecznej 
z ustawą lub podjętej z naruszeniem przepisów 
ustawy;

2)  uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub ra-
dy nadzorczej giełdy — sprzecznej ze statutem 
spółki, regulaminem giełdy, naruszającej zasady 
bezpieczeństwa obrotu lub podjętej z naruszeniem 
postanowień statutu lub regulaminu.

2. Powództwo należy wnieść w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później 
jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia 
uchwały.

3. Wniesienie powództwa powoduje wstrzymanie 
wykonalności zaskarżonej uchwały.

4. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność 
albo uchylający uchwałę walnego zgromadzenia ma 
moc obowiązującą w stosunkach między spółką 
a wszystkimi akcjonariuszami oraz między spółką 
a członkami organów spółki. W przypadkach, w któ-
rych ważność czynności dokonanej przez spółkę jest 
zależna od uchwały walnego zgromadzenia, stwier-
dzenie nieważności takiej uchwały albo jej uchylenie 
nie ma skutku wobec osób trzecich działających w do-
brej wierze.

Art. 24. W przypadku gdy spółka prowadzi giełdę 
z naruszeniem prawa, nie przestrzega zasad uczciwe-
go obrotu lub narusza interesy uczestników obrotu, 
minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
może cofnąć zezwolenie na prowadzenie giełdy.

Art. 25. W zakresie nadzoru nad działalnością gieł-
dowych izb rozrachunkowych stosuje się przepisy 
art. 22 i 23.

Rozdział 5

Opłaty

Art. 26. 1. Udzielenie zezwolenia przewidzianego 
w ustawie podlega stałej opłacie w wysokości nie 
większej niż równowartość w złotych 4 500 euro, usta-
lanej przy zastosowaniu średniego kursu walut ob-
cych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Od spółek prowadzących giełdy pobiera się 
opłatę od każdej transakcji zawieranej na giełdzie, 
w łącznej wysokości nie większej niż 0,015 % wartości 
transakcji.

3. (uchylony).50)

4.51) Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów 
z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ustalenie wy-
sokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na 
zasadach, w trybie i na warunkach określonych 
w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym.

Rozdział 6

Maklerzy giełd towarowych

Art. 27. 1. Na listę maklerów giełd towarowych 
może być wpisana osoba fizyczna, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3)52) nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za 
winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa 
przeciwko mieniu lub dokumentom, przestępstwa 
gospodarczego, fałszowania pieniędzy, papierów 
wartościowych, znaków urzędowych, znaków to-
warowych, przestępstwa określonego w ustawie 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami  
finansowymi, przestępstwa określonego w usta-
wie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, przestępstwa określonego 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym, przestępstwa określonego 
w niniejszej ustawie lub przestępstwa określonego 
w ustawie o domach składowych;

4) (uchylony);53)

5)  złożyła, z zastrzeżeniem ust. 3, egzamin z wynikiem 
pozytywnym przed komisją egzaminacyjną dla 
maklerów giełd towarowych.

50)  Przez art. 50 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni-
ku 44.

51)  W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 4 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 44.

52)  W brzmieniu ustalonym przez art. 201 pkt 11 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 7.

53)  Przez art. 1 pkt 20 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa 
w odnośniku 10.
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1a. Pełnia praw publicznych osoby nieposiadają-
cej obywatelstwa polskiego jest oceniana według pra-
wa państwa, którego obywatelstwo dana osoba po-
siada.

2. Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu 
maklera giełd towarowych następuje z dniem wpisu 
na listę maklerów giełd towarowych.

3. Wpis na listę maklerów giełd towarowych, bez 
konieczności składania egzaminu, mogą uzyskać oso-
by posiadające uprawnienia i wykonujące zawód ma-
klera giełd towarowych w państwie będącym człon-
kiem Unii Europejskiej, jeżeli ich kwalifikacje, stwier-
dzone przez Komisję w wyniku przeprowadzonego te-
stu umiejętności, zapewniają należyte wykonywanie 
zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przez posiadanie uprawnień, o których mowa 
w ust. 3, rozumie się posiadanie zaświadczenia po-
twierdzającego kompetencje w rozumieniu art. 2 
pkt 10 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach 
uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów 
regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. 
zm.54))55).

Art. 28. 1. Wpisu na listę maklerów giełd towaro-
wych dokonuje Komisja, na wniosek zainteresowane-
go, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 
egzaminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 5. Wpis 
na listę maklerów giełd towarowych obejmuje: imię 
(imiona) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia ma-
klera.

2. Osoba wpisana na listę maklerów giełd towaro-
wych jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego 
informowania Komisji o:

1)56) podjęciu wykonywania zawodu wraz ze wskaza-
niem sposobu i miejsca wykonywania zawodu;

2)  każdorazowej zmianie danych objętych wnios- 
kiem, o którym mowa w ust. 1, oraz danych, o któ-
rych mowa w pkt 1.

3. Lista maklerów giełd towarowych, skreślenie 
z listy oraz zawieszenie uprawnień do wykonywania 
zawodu maklera giełd towarowych podlegają ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru  
Finansowego57).

4. Minister właściwy do spraw instytucji finanso-
wych określa, w drodze rozporządzenia, wzór wnios- 
ku, o którym mowa w ust. 1. Wzór wniosku powinien 

zawierać odniesienia do danych, o których mowa 
w art. 27 ust. 1, a w przypadku danych dotyczących ka-
ralności, wykształcenia oraz wyniku egzaminu złożo-
nego przed komisją egzaminacyjną dla maklerów 
giełd towarowych powinien zawierać wymóg dołącze-
nia odpowiednich dokumentów lub ich kopii.

Art. 29. 1. Przewodniczący Komisji:

1)  powołuje komisję egzaminacyjną dla maklerów 
giełd towarowych oraz nadzoruje jej działalność;

2)  ustala zakres tematyczny obowiązujący na egza-
minach oraz tryb przeprowadzania egzaminów;

3)  ustala wysokość opłat egzaminacyjnych oraz wy-
nagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji 
egzaminacyjnej.

2. (uchylony).58)

Art. 30. 1. Przez wykonywanie zawodu maklera 
giełd towarowych rozumie się pozostawanie osoby 
wpisanej na listę maklerów giełd towarowych w sto-
sunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym 
o podobnym charakterze:

1) z członkiem giełdy,

2) ze spółką prowadzącą giełdę,

3) ze spółką będącą giełdową izbą rozrachunkową

— lub pełnienie przez tę osobę funkcji w organach 
towarowego domu maklerskiego, domu maklerskie-
go, spółki prowadzącej giełdę lub spółki będącej gieł-
dową izbą rozrachunkową.

2. Przez wykonywanie zawodu maklera giełd towa-
rowych rozumie się również pełnienie przez osobę 
wpisaną na listę maklerów giełd towarowych funkcji 
z wyboru w organach stowarzyszeń maklerów giełd 
towarowych, zrzeszających co najmniej 20 % ogółu 
maklerów giełd towarowych wykonujących zawód.

3. (uchylony).59)

4.60) Tytułu „makler giełd towarowych” mogą uży-
wać wyłącznie osoby, które spełniają jeden z warun-
ków określonych w ust. 1 lub 2.

Art. 31. 1. Skreślenie z listy maklerów giełd towa-
rowych następuje:

1) na wniosek danej osoby wpisanej na listę;

2)  w razie całkowitego lub częściowego ubezwłasno-
wolnienia;

3)  na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za 
winnego przestępstw, o których mowa w art. 27 
ust. 1 pkt 3, lub pozbawienia praw publicznych;

54)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864, 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 12, poz. 62 oraz 
z 2007 r. Nr 147, poz. 1028 i Nr 176, poz. 1238.

55)  Utraciła moc na podstawie art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji za-
wodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), która weszła w życie 
z dniem 2 maja 2008 r.

56)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 9 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.

57)  Ze zmianą wprowadzoną przez art. 40 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 8.

58)  Przez art. 42 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która weszła w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2005 r.

59)  Przez art. 10 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 1.

60)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 10 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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4) na skutek śmierci osoby wpisanej na listę;

5)  w razie niewykonywania zawodu maklera giełd to-
warowych przez 3 kolejne lata.

2. Podjęcie wykonywania zawodu powoduje za-
wieszenie biegu terminu, o którym mowa w ust. 1 
pkt 5, a nieprzerwane wykonywanie zawodu przez 
6 kolejnych miesięcy powoduje przerwanie biegu te-
go terminu.

Art. 32. 1. Komisja może wydać decyzję o skreśle-
niu maklera giełd towarowych z listy lub zawiesić jego 
uprawnienia do wykonywania zawodu na okres  
od 3 do 24 miesięcy na skutek nienależytego wykony-
wania zawodu lub naruszenia prawa w związku z wy-
konywaniem zawodu.

2. Komisja wydaje decyzję o skreśleniu z listy ma-
klerów giełd towarowych albo o zawieszeniu upraw-
nień do wykonywania zawodu, po uprzednim prze-
prowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać tej decy-
zji rygor natychmiastowej wykonalności.

3. W razie konieczności zabezpieczenia interesu 
publicznego Komisja może, z chwilą wszczęcia postę-
powania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawie-
sić uprawnienia maklera giełd towarowych do czasu 
wydania decyzji w sprawie, jednak nie dłużej niż na 
okres 12 miesięcy.

4. W przypadku wydania decyzji o zawieszeniu 
uprawnień maklera giełd towarowych do wykonywa-
nia zawodu, okres zawieszenia uprawnień, o którym 
mowa w ust. 3, wlicza się do okresu zawieszenia 
uprawnień, o którym mowa w ust. 1.

5. Osoba skreślona z listy maklerów giełd towaro-
wych z przyczyn, o których mowa w ust. 1, nie może 
być ponownie wpisana na listę maklerów giełd towa-
rowych przed upływem 10 lat od dnia wydania decy-
zji, lecz nie wcześniej niż nastąpi zatarcie skazania za 
przestępstwo, którego popełnienie stanowiło prze-
słankę faktyczną wydania decyzji o skreśleniu z listy 
maklerów.

Art. 33. Makler giełd towarowych przy wykonywa-
niu zawodu jest obowiązany działać zgodnie z przepi-
sami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz mieć na 
względzie słuszne interesy zleceniodawców.

Art. 34. (uchylony).61)

Art. 34a. (uchylony).61)

Art. 35. (uchylony).61)

Art. 36. (uchylony).61)

Rozdział 7

Towarowe domy maklerskie

Art. 37. 1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, działal-
ność maklerska może być prowadzona wyłącznie 
przez towarowy dom maklerski.

2.62) Akcje towarowego domu maklerskiego, z wy-
łączeniem akcji zdematerializowanych zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi, są akcjami imiennymi.

3.62) Zapłata za obejmowane lub nabywane udzia-
ły albo akcje towarowego domu maklerskiego, które 
nie są zdematerializowane, nie może pochodzić z po-
życzek, kredytów ani z nieudokumentowanych źródeł.

4. (uchylony).63)

5. Towarowy dom maklerski może wykonywać 
wyłącznie czynności określone w zezwoleniu.

6. Towarowy dom maklerski może być członkiem 
więcej niż jednej giełdy towarowej.

7. Towarowy dom maklerski ma wyłączne prawo 
i obowiązek używać w swej firmie określenia „towaro-
wy dom maklerski”.

Art. 38. 1. Z zastrzeżeniem art. 50a, prowadzenie 
działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji, 
wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje 
wykonywanie czynności związanych z obrotem towa-
rami giełdowymi, polegających na:

1)64) oferowaniu w obrocie giełdowym towarów gieł-
dowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e;

2) nabywaniu lub zbywaniu towarów giełdowych na 
cudzy rachunek na zasadach określonych 
w art. 38b, w tym dokonywaniu rozliczeń transak-
cji zleceniodawców;

3) prowadzeniu rachunków lub rejestrów towarów 
giełdowych w obrocie giełdowym, z wyłączeniem 
towarów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a;

4) doradztwie w zakresie obrotu giełdowego;

5) zarządzaniu cudzym pakietem praw majątkowych 
na zlecenie;

6)65) pośrednictwie w nabywaniu lub zbywaniu towa-
rów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. e, w obrocie na zagranicznych giełdach towaro-
wych.

3. (uchylony).66)

Art. 38a.67) Przez oferowanie w obrocie giełdowym 
towarów giełdowych rozumie się pośrednictwo w zby-
waniu towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 
pkt 2 lit. e, wprowadzanych do obrotu na giełdzie to-
warowej.

61)  Przez art. 10 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoś- 
niku 1.

62)  W brzmieniu ustalonym przez art. 201 pkt 12 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 7.

63)  Przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 10.

64)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 12 lit. a tiret 
pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

65)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 12 lit. a tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

66)  Przez art. 10 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 1.

67)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 13 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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Art. 38b. 1. W umowie o świadczenie usług bro-
kerskich w zakresie obrotu towarami giełdowymi to-
warowy dom maklerski zobowiązuje się wobec dają-
cego zlecenie do zawierania umów nabycia lub zbycia 
towarów giełdowych w imieniu własnym, lecz na ra-
chunek dającego zlecenie. 

2. W umowie o świadczenie usług brokerskich 
w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których 
mowa w art. 2 pkt 2 lit. b—e, towarowy dom maklerski 
zobowiązuje się do prowadzenia rachunku lub rejestru 
towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego, słu-
żącego do obsługi realizacji jego zobowiązań wobec 
dającego zlecenie. 

3. Towarowy dom maklerski odpowiada wobec 
dającego zlecenie za wykonanie zobowiązania wyni-
kającego z transakcji giełdowej, której przedmiotem 
są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. d i e. 

4. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny zo-
stać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważ-
ności.

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1—4 do 
umowy:

1)  o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu 
towarami giełdowymi — stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy 
zlecenia, z wyłączeniem art. 737;

2)  zlecenia nabycia lub zbycia towarów giełdowych 
— stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cy-
wilnego dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem 
art. 768 § 3.

6. Do umowy o prowadzenie rachunku pieniężne-
go, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 725—733 Kodeksu cywilnego, z wyłącze-
niem uprawnienia do czasowego obracania wolnymi 
środkami pieniężnymi na potrzeby gospodarki naro-
dowej. 

Art. 38c. Przez doradztwo w zakresie obrotu gieł-
dowego rozumie się odpłatne udzielanie pisemnej lub 
ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych 
towarów giełdowych albo powstrzymania się od za-
warcia transakcji dotyczącej tych towarów. 

Art. 38d.68) Przez zarządzanie cudzym pakietem 
praw majątkowych na zlecenie rozumie się odpłatne 
podejmowanie i realizację decyzji inwestycyjnych na 
rachunek zleceniodawcy, w ramach pozostawionych 
przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego 
środków pieniężnych i praw majątkowych, o których 
mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.

Art. 38e. 1. Towarowy dom maklerski może naby-
wać towary giełdowe we własnym imieniu i na włas-
ny rachunek. 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozpo-
rządzenia, inne niż określone w ust. 1 czynności:

1)  których wykonywanie przez towarowy dom ma-
klerski nie wymaga uzyskania zezwolenia, o ile 
czynności te są związane z obrotem towarowym,

2)  które mogą być wykonywane przez towarowy dom 
maklerski po uzyskaniu zezwolenia Komisji

— ustalając zakres i warunki wykonywania tych czyn-
ności. Rozporządzenie powinno uwzględniać zapew-
nienie bezpieczeństwa obrotu towarami giełdowymi 
oraz należyte zabezpieczenie interesów klientów. 

Art. 38f. Towarowy dom maklerski może wykony-
wać wyłącznie czynności określone w zezwoleniu oraz 
czynności, o których mowa w art. 38e.

Art. 39. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności maklerskiej powinien zawierać:

1)  dane osobowe (imiona, nazwiska, daty urodzenia, 
miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania) 
członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewi-
zyjnej, o ile jest przewidziana, jak również innych 
osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez 
spółkę działalności maklerskiej lub będą nią kiero-
wać, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczaso-
wy przebieg pracy zawodowej;

2)  listę wspólników albo akcjonariuszy wraz z pro-
centowym określeniem posiadanych przez nich 
głosów na zgromadzeniu wspólników albo na wal-
nym zgromadzeniu;

3)  informację o podmiotach dominujących i zależ-
nych wobec wnioskodawcy;

4)  zakres czynności, które wnioskodawca zamierza 
wykonywać;

5)  określenie rodzajów towarów giełdowych, które 
będą przedmiotem czynności, o których mowa 
w pkt 4;

6)  określenie giełdy lub giełd, na których wniosko-
dawca zamierza prowadzić działalność maklerską;

7)  informację o wysokości kapitału własnego, ze 
wskazaniem źródeł jego pochodzenia;

8)  analizę ekonomiczno-finansową możliwości pro-
wadzenia działalności maklerskiej przez pierwsze 
trzy lata;

9)  oświadczenia osób, które będą kierować działal-
nością maklerską, o niekaralności za przestępstwa 
określone w art. 27 ust. 1 pkt 3;

10) informacje o planowanej organizacji spółki;

11)  informacje o posiadanych urządzeniach telekomu-
nikacyjnych i warunkach lokalowych;

12)  informacje o poprzednio prowadzonej przez wnios- 
kodawcę działalności gospodarczej i przyczynach 
zaprzestania tej działalności;

13)  w przypadku wspólników albo akcjonariuszy bę-
dących osobami fizycznymi, posiadających co naj-
mniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 
5 % kapitału zakładowego wnioskodawcy — dane 
osobowe tych osób, informacje o dotychczaso-

68)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 14 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.
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wym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywa-
nej działalności gospodarczej oraz informacje 
o źródłach pochodzenia środków przeznaczonych 
na nabycie udziałów albo akcji towarowego domu 
maklerskiego;

14)  w przypadku wspólników albo akcjonariuszy bę-
dących osobami prawnymi, posiadających co naj-
mniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 
5 % kapitału zakładowego spółki będącej wniosko-
dawcą — informację na temat wykonywanej dzia-
łalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwe-
go rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe 
wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych i raportem z badania, je-
żeli badanie jest wymagane przepisami prawa;

15)  informację o podmiotach dominujących i zależ-
nych wobec wspólników albo akcjonariuszy posia-
dających co najmniej 5 % głosów na zgromadze-
niu wspólników albo na walnym zgromadzeniu 
lub 5 % kapitału zakładowego spółki będącej wnios- 
kodawcą obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) 
lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miej-
sca zamieszkania oraz opisu prowadzonej działal-
ności gospodarczej.

2. Do wniosku dołącza się:

1)  umowę spółki albo statut spółki oraz wyciąg z reje-
stru przedsiębiorców;

2)  regulaminy określające sposób wykonywania 
czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4;

3)  regulamin organizacyjny oraz regulamin kontroli 
wewnętrznej;

4)  listę maklerów giełd towarowych, którzy będą za-
trudnieni przy wykonywaniu czynności, o których 
mowa w ust. 1 pkt 4;

5)  ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych oraz raportem z badania, w przypad-
ku gdy wnioskodawca w chwili składania wniosku 
prowadzi działalność w innej dziedzinie lub pro-
wadził ją przed złożeniem wniosku;

6) (uchylony).69)

3. W przypadku powstania uzasadnionych wątpli-
wości, czy wnioskodawca będzie przestrzegać zasad 
uczciwego obrotu i prowadzić działalność w sposób 
należycie zabezpieczający interesy klientów, Komisja 
może, w zakresie niezbędnym do sprawdzenia faktów 
podanych we wniosku, żądać przedstawienia innych 
informacji dotyczących sytuacji finansowej i prawnej 
wnioskodawcy lub jego wspólników albo akcjonariu-
szy posiadających co najmniej 5 % głosów na zgroma-
dzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.

Art. 40. 1. Komisja, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpo-
znaje wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalnoś- 
ci maklerskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jego zło-
żenia.

2. W przypadku gdy Komisja zażąda przedstawie-
nia dodatkowych danych, o których mowa w art. 39 
ust. 3, do terminu 2 miesięcy nie wlicza się okresów 
oczekiwania na przedstawienie dodatkowych danych.

3. Zezwolenie zawiera:

1)  firmę, siedzibę oraz adres towarowego domu ma-
klerskiego;

2)  dozwolone czynności oraz wymaganą do ich wy-
konywania liczbę maklerów giełd towarowych;

3)  minimalną wysokość środków własnych, ustaloną 
zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) termin rozpoczęcia działalności maklerskiej;

5)  określenie warunków technicznych i organizacyj-
nych, wymaganych do prowadzenia działalności 
przez towarowy dom maklerski.

4. (uchylony).70)

Art. 41. Komisja wydaje decyzję odmawiającą ze-
zwolenia w przypadku, gdy:

1)  wniosek o wydanie zezwolenia nie spełnia wyma-
gań określonych w art. 39 ust. 1 i 2;

2)  wnioskodawca nie przedstawi, na żądanie Komisji, 
informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3;

3)  z analizy wniosku i załączonych do niego doku-
mentów wynika, że spółka nie zapewnia przestrze-
gania zasad uczciwego obrotu lub prowadzenia 
działalności w sposób należycie zabezpieczający 
interesy klientów.

Art. 41a. Towarowy dom maklerski posiadający 
zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej 
jest obowiązany zatrudniać co najmniej 2 maklerów 
giełd towarowych.

Art. 41b. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, środki włas-
ne na prowadzenie przez towarowy dom maklerski 
działalności maklerskiej wynoszą nie mniej niż 
500 000 zł. 

2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje 
się, jeżeli towarowy dom maklerski prowadzi działal-
ność maklerską wyłącznie w zakresie obrotu towarami 
giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a.

3. Środki własne na prowadzenie działalności ma-
klerskiej przez towarowy dom maklerski, który nie 
prowadzi rachunków pieniężnych oraz rachunków lub 
rejestrów towarów giełdowych ani nie przyjmuje 
środków pieniężnych od klientów, wynoszą nie mniej 
niż 250 000 zł.

Art. 42. 1. Upoważniony przedstawiciel Komisji 
ma prawo wstępu do siedziby towarowego domu ma-
klerskiego i do jego lokalu oraz wglądu do ksiąg, do-
kumentów i innych nośników informacji.

69)  Przez art. 10 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoś- 
niku 1.

70)  Przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnoś- 
niku 10.
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2. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego 
przedstawiciela towarowy dom maklerski jest obowią-
zany do niezwłocznego sporządzenia i przekazania ko-
pii dokumentów i innych nośników informacji oraz do 
udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidło-
wości lub rzetelności sprawozdań finansowych albo 
innych informacji finansowych, których obowiązek 
sporządzenia wynika z odrębnych przepisów, lub pra-
widłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komi-
sja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji 
i ksiąg rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do 
badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy 
kontrola wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, to-
warowy dom maklerski zwraca Komisji koszty prze-
prowadzenia kontroli.

Art. 43. 1. W przypadku gdy towarowy dom ma-
klerski narusza przepisy prawa, nie wypełnia warun-
ków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres ze-
zwolenia, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub 
narusza interesy klientów, Komisja może podjąć decy-
zję o:

1)  cofnięciu zezwolenia albo ograniczeniu zakresu 
dozwolonych czynności, albo

2)  nałożeniu kary pieniężnej do wysokości 500 000 zł, 
albo

3)  zastosowaniu jednej z sankcji, o których mowa 
w pkt 1, i jednocześnie nałożeniu kary pieniężnej, 
o której mowa w pkt 2.

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu 
rozprawy. Komisja może nadać decyzji rygor natych-
miastowej wykonalności.

3. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Komisji Nadzoru Finansowego57). Komisja 
może nakazać jej ogłoszenie w 2 dziennikach ogólno-
polskich na koszt towarowego domu maklerskiego.

Art. 44. 1. Zezwolenie wygasa z dniem otwarcia  
likwidacji lub z dniem ogłoszenia upadłości towaro-
wego domu maklerskiego, a także w przypadku nie-
rozpoczęcia przez towarowy dom maklerski prowa-
dzenia działalności w terminie, o którym mowa 
w art. 40 ust. 3 pkt 4.

2. W postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościo-
wym, jak również w przypadku cofnięcia zezwolenia, 
przepis art. 42 stosuje się odpowiednio.

3. Do czasu zakończenia likwidacji albo — w przy-
padku cofnięcia zezwolenia — do czasu zaprzestania 
prowadzenia działalności towarowy dom maklerski 
wykonuje wyłącznie czynności wynikające z już zawar-
tych umów w obrocie towarami giełdowymi — bez 
możliwości zawierania nowych umów, chyba że jest 
to niezbędne do realizacji umów już zawartych.

4. W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwo-
lenia, Komisja może nakazać przeniesienie środków 
pieniężnych, rachunków lub rejestrów towarów gieł-
dowych, a także innych dokumentów związanych ze 
świadczeniem usług przez towarowy dom maklerski, 

do innego towarowego domu maklerskiego, który 
uprzednio wyraził na to zgodę. W innym przypadku do 
postępowania z dokumentami związanymi z prowa-
dzeniem działalności maklerskiej stosuje się art. 288 
§ 3 albo art. 476 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 
Właściwy sąd niezwłocznie zawiadamia Komisję o wy-
znaczonym przechowawcy.

Art. 45. 1. Spółka, która zaprzestała prowadzenia 
działalności maklerskiej, ma obowiązek archiwizowa-
nia i przechowywania, przez okres 5 lat, dokumentów 
oraz innych nośników informacji związanych z prowa-
dzeniem tej działalności.

2. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo 
wstępu do siedziby lub lokalu podmiotu przechowują-
cego dokumenty i inne nośniki informacji celem wglą-
du do tych dokumentów i nośników.

3. Na pisemne żądanie Komisji lub jej upoważnio-
nego przedstawiciela podmiot przechowujący doku-
menty jest obowiązany do niezwłocznego sporządze-
nia i przekazania kopii tych dokumentów.

Art. 46. Towarowy dom maklerski jest obowiązany 
niezwłocznie informować Komisję o:

1)  wszelkich zmianach danych zawartych we wnios- 
ku o udzielenie zezwolenia i w załącznikach do nie-
go, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)  zmianach w składzie wspólników albo akcjonariu-
szy posiadających co najmniej 5 % głosów na 
zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgro-
madzeniu;

3)  nabyciu lub objęciu akcji lub udziałów w innych 
spółkach w liczbie, która zapewnia prawo do co 
najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu;

4) (uchylony).71)

Art. 47. (uchylony).72)

Art. 48. 1. Nabycie lub objęcie udziałów lub akcji 
towarowego domu maklerskiego w liczbie, która spo-
woduje osiągnięcie lub przekroczenie 10 %, 20 %, 
33 % lub 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu, wymaga zgody Komi-
sji, przy czym nabycie lub posiadanie udziałów lub ak-
cji przez podmiot zależny uważa się za nabycie lub po-
siadanie przez podmiot dominujący, a nabycie lub 
posiadanie udziałów lub akcji przez podmiot dominu-
jący uważa się za nabycie lub posiadanie przez pod-
miot zależny.

2. Komisja nie udziela zgody, jeżeli w jej ocenie 
podmiot zamierzający nabyć udziały albo akcje nie za-
pewnia wykonywania prawa głosu w sposób należy-
cie zabezpieczający interesy uczestników obrotu to-
warami giełdowymi lub przestrzegania przez towaro-
wy dom maklerski zasad uczciwego obrotu.

71)  Przez art. 10 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoś- 
niku 1.

72)  Przez art. 201 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoś- 
niku 7.
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3. Obowiązek uzyskania zgody Komisji, o którym 
mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia udziałów albo ak-
cji towarowego domu maklerskiego w drodze dziedzi-
czenia.

Art. 49. 1. Towarowe domy maklerskie, w liczbie 
co najmniej 15, mogą utworzyć, na zasadach określo-
nych w odrębnej ustawie, izbę gospodarczą, zwaną 
dalej „izbą”.

2. Do obowiązków izby należy, w szczególności, 
określanie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu oraz 
przyjętych w obrocie zwyczajów.

3. Organizację władz izby, tryb ich powoływania, 
zakres kompetencji oraz zadania izby określa statut  
izby.

Art. 50. 1. O ile umowy międzynarodowe ratyfiko-
wane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią ina-
czej, zagraniczna osoba prawna prowadząca działal-
ność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdo-
wymi w państwie będącym członkiem Unii Europej-
skiej może prowadzić taką działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.

2. O ile umowy międzynarodowe ratyfikowane 
przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej, do-
radztwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi mo-
że być wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez zagraniczne osoby prawne świadczące 
usługi o tym samym charakterze w obcym państwie, 
bez zachowania warunku określonego w ust. 1.

3. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez oddział zagranicznej osoby prawnej wy-
stępuje organ zarządzający zagranicznej osoby praw-
nej.

4. Do oddziału zagranicznej osoby prawnej, o któ-
rej mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 37 ust. 6, art. 38—46, art. 49 i art. 52.

Art. 50a. 1. Działalność maklerska, o której mowa 
w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4, w zakresie obrotu towarami 
giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, może 
być prowadzona także przez niebędące towarowymi 
domami maklerskimi spółki handlowe.

2. Spółki handlowe, o których mowa w ust. 1, mo-
gą w obrocie giełdowym nabywać na rachunek włas-
ny towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. a. 

3. Spółki handlowe, o których mowa w ust. 1, mo-
gą także zawierać z klientami, w imieniu zleceniodaw-
ców, umowy dotyczące towarów giełdowych, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, na zasadach określo-
nych w art. 758—7649 Kodeksu cywilnego, z zastrzeże-
niem ust. 5. 

4. Jeżeli regulamin giełdy tak stanowi, spółki han-
dlowe, o których mowa w ust. 1, mogą pośredniczyć 
na rzecz zleceniodawców przy zawieraniu z klientami 
umów dotyczących towarów giełdowych, o których 
mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, na zasadach określonych 
w art. 758—7649 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

5. Zleceniodawcą może być również podmiot nie-
będący przedsiębiorcą.

Art. 50b. 1.73) Podmioty, o których mowa w art. 9 
ust. 3 pkt 4, mogą zawierać na giełdzie, we własnym 
imieniu, transakcje, których przedmiotem są towary 
giełdowe będące: energią elektryczną, limitami wiel-
kości produkcji i emisji zanieczyszczeń, prawami ma-
jątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d, lub 
niebędącymi instrumentami finansowymi prawami 
majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub 
pośrednio od ceny lub wartości energii elektrycznej, 
pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd towaro-
wych, w celu reprezentowania tych podmiotów 
w transakcjach giełdowych, oraz:

1)74) zawarcia z towarowym domem maklerskim lub 
domem maklerskim, będącymi członkiem giełdo-
wej izby rozrachunkowej, umowy o rozliczanie 
transakcji albo

2)  uzyskania zezwolenia Komisji na prowadzenie ra-
chunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

2. W przypadku zawarcia umowy o rozliczanie 
transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, transakcje za-
wierane przez podmioty, o których mowa w art. 9 
ust. 3 pkt 4, będą rozliczane przez będący członkiem 
danej giełdy towarowy dom maklerski, który na pod-
stawie tej umowy będzie gwarantować wywiązywanie 
się przez te podmioty z wszelkich zobowiązań z tytułu 
zawieranych transakcji giełdowych. 

3. (uchylony).75) 

4. Zezwolenie na prowadzenie rachunków lub reje-
strów towarów giełdowych, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, jest wydawane na wniosek zainteresowanego 
podmiotu. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien za-
wierać:

1)  nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres wnioskodawcy, 
a także dane osobowe (imiona, nazwiska, daty 
urodzenia, miejsca urodzenia oraz adresy zamiesz-
kania) członków organów zarządzających i nadzo-
rujących wnioskodawcy, osób upoważnionych do 
reprezentowania wnioskodawcy, jak również in-
nych osób, które będą kierować działalnością ma-
klerską, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotych-
czasowy przebieg pracy zawodowej;

2)  oświadczenia osób, które będą kierować działal-
nością maklerską w zakresie prowadzenia rachun-
ków lub rejestrów towarów giełdowych, o nie-
uznaniu prawomocnym orzeczeniem za winnego 
przestępstw określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3;

3)  informacje o towarach giełdowych, które będzie 
nabywać wnioskodawca;

73)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 17 lit. a ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

74)  W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której 
mowa w odnośniku 16.

75)  Przez art. 10 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 1.
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4)  informacje o posiadanych urządzeniach telekomu-
nikacyjnych;

5)  akt założycielski wnioskodawcy oraz statut i wy-
ciąg z rejestru przedsiębiorców;

6)  listę maklerów giełd towarowych, którzy będą za-
trudnieni przez wnioskodawcę; 

7)76) umowę, w której giełdowa izba rozrachunkowa, 
Krajowy Depozyt albo spółka, której Krajowy De-
pozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, zobowiąże się do rozliczania trans-
akcji zawartych przez wnioskodawcę, pod warun-
kiem uzyskania przez wnioskodawcę zezwolenia 
na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów 
giełdowych.

6. Komisja rozpoznaje wniosek w terminie 2 mie-
sięcy od dnia jego złożenia. 

7. Komisja wydaje decyzję odmawiającą zezwole-
nia na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów 
giełdowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1)  z analizy wniosku i dołączonych do niego doku-
mentów wynika, że podmiot występujący z wnios- 
kiem nie zapewni prowadzenia działalności w spo-
sób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu towa-
rami giełdowymi;

2)  podmiot nie posiada środków własnych w wyso-
kości określonej w art. 41b ust. 1. 

8. Komisja może cofnąć zezwolenie, o którym mo-
wa w ust. 4, jeżeli:

1)  podmiot prowadzi działalność w sposób zagraża-
jący bezpieczeństwu obrotu towarami giełdowy-
mi;

2)  wysokość środków własnych posiadanych przez 
podmiot spadła poniżej wysokości określonej 
w art. 41b ust. 1;

3)  nastąpiła zmiana stanu faktycznego w zakresie da-
nych wskazanych we wniosku, która uzasadnia 
przypuszczenie, że podmiot nie zapewni prowa-
dzenia działalności w sposób niezagrażający bez-
pieczeństwu obrotu towarami giełdowymi.

9. W stosunku do podmiotów, o których mowa 
w art. 9 ust. 3 pkt 4, posiadających zezwolenie, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 42, art. 44 i art. 46 pkt 1.

Art. 50c.77) Ogłoszenie upadłości, otwarcie postę-
powania układowego, wszczęcie postępowania egze-
kucyjnego lub wydanie innego orzeczenia lub decyzji 
o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadze-
nia działalności:

1)  uczestnika Krajowego Depozytu lub spółki, której 
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynnoś- 
ci z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi, o ile wykonuje on zadania w za-
kresie rozliczania transakcji zawieranych w obro-
cie towarami giełdowymi,

2) członka giełdowej izby rozrachunkowej

— skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem 
dokonywania przez te podmioty spłaty zadłużenia  
albo ograniczających zdolność swobodnego rozpo-
rządzania mieniem, nie wywołuje skutków prawnych 
wobec środków znajdujących się na rachunku lub 
w rejestrze towarów giełdowych, koncie depozyto-
wym, rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym 
tych podmiotów, służącym do realizacji rozliczeń 
transakcji w zakresie, w jakim środki te są potrzebne 
do rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie, 
spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywa-
nie czynności z zakresu zadań, o których mowa 
w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-
cie instrumentami finansowymi, albo w giełdowej 
izbie rozrachunkowej, chociażby postępowanie zo-
stało wszczęte albo inne orzeczenie lub decyzja zo-
stała wydana przed jej rozliczeniem.

Art. 51. (uchylony).78)

Art. 52. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo-
rządzenia:

1)  tryb i warunki postępowania towarowych domów 
maklerskich przy zawieraniu transakcji i dokony-
waniu rozliczeń, przy prowadzeniu ewidencji i ar-
chiwizacji tych transakcji, przy ustanawianiu i rea-
lizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek 
udzielonych na nabycie towarów giełdowych oraz 
w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na to-
warach giełdowych; rozporządzenie określi szcze-
gółowy tryb i warunki postępowania, tak aby za-
pewnić bezpieczeństwo obrotu, wiarygodność 
i zupełność ewidencji, poufność transakcji oraz za-
pewnić możliwości prawidłowego wykonywania 
przez Komisję nadzoru nad prawidłowością trans-
akcji i rozliczeń;

2)  minimalną wielkość środków własnych towarowe-
go domu maklerskiego oraz warunki zaliczania zo-
bowiązań do kapitałów własnych towarowego do-
mu maklerskiego, w zależności od zakresu zezwo-
lenia i rozmiarów tej działalności, oraz maksymal-
ną wysokość kredytów, pożyczek i wyemitowa-
nych dłużnych papierów wartościowych w stosun-
ku do środków własnych; rozporządzenie powinno 
określić wielkość środków własnych towarowego 
domu maklerskiego, tak aby zapewnić pewność 
obrotu i wywiązanie się towarowego domu ma-
klerskiego z podjętych zobowiązań wobec dają-
cych zlecenia;

3)  zakres, tryb oraz terminy dostarczania innych niż 
wymienione w art. 39 ust. 1 i 2 informacji dotyczą-
cych działalności i sytuacji finansowej towarowych 
domów maklerskich; rozporządzenie powinno 

76)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 17 lit. c ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

77)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 18 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

78)  Przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnoś- 
niku 10.
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określać zakres informacji oraz częstotliwość ich 
przekazywania, tak aby umożliwić Komisji ocenę 
sytuacji finansowej i gospodarczej towarowego 
domu maklerskiego.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozpo-
rządzenia:

1)  liczbę maklerów wymaganą do wykonywania po-
szczególnych czynności przez towarowe domy 
maklerskie, przy uwzględnieniu skali prowadzonej 
przez nie działalności; rozporządzenie powinno 
w szczególności uzależniać minimalną liczbę ma-
klerów od rodzaju wykonywanych czynności oraz 
wielkości planowanych rocznych obrotów towaro-
wego domu maklerskiego;

2)  tryb postępowania w celu ochrony informacji sta-
nowiących tajemnicę zawodową w towarowych 
domach maklerskich, a także nadzoru nad przepły-
wem i wykorzystaniem tych informacji; rozporzą-
dzenie powinno szczegółowo określać procedurę 
postępowania, tak aby zapewnić ochronę informa-
cji w towarowych domach maklerskich przed oso-
bami trzecimi oraz umożliwić wykonywanie przez 
Komisję nadzoru w tym zakresie;

3)  tryb postępowania towarowych domów makler-
skich w celu przeciwdziałania zawieraniu transak-
cji oraz wykonywaniu innych operacji na rynku to-
warów giełdowych, z wykorzystaniem środków 
pieniężnych, co do których ujawniono okoliczności 
wskazujące, że środki te mogą pochodzić z prze-
stępstwa lub z uczestnictwa w jego popełnieniu 
albo że ich pochodzenie ma zostać ukryte z przy-
czyn związanych z przestępstwem; rozporządzenie 
powinno określić przypadki, w których podmioty 
te są obowiązane rejestrować operacje finansowe 
uczestników obrotu, zakres oraz zasady pozyski-
wania danych o tych uczestnikach, w celu ustale-
nia, czy środki pieniężne mogą pochodzić z prze-
stępstwa lub uczestnictwa w jego popełnieniu  
albo że ich pochodzenie ma zostać ukryte z przy-
czyn związanych z przestępstwem.

Rozdział 8

Tajemnica zawodowa

Art. 53. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej są 
obowiązani:

1) (uchylony);79)

2)  maklerzy giełd towarowych i maklerzy papierów 
wartościowych;

2a) (uchylony);80)

3) osoby wchodzące w skład statutowych organów:

a) towarowego domu maklerskiego,

b)  spółki prowadzącej giełdę oraz spółki prowa-
dzącej giełdową izbę rozrachunkową,

c)  izby,

d)  stowarzyszeń maklerów giełd towarowych,

e)  domu maklerskiego,

f)  zagranicznej osoby prawnej, o której mowa 
w art. 50 ust. 1,

g)  spółek handlowych, o których mowa w art. 50a,

h)  Krajowego Depozytu,

 i)81) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wy-
konywanie czynności z zakresu zadań, o których 
mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4)82) osoby pozostające z podmiotami, o których mo-
wa w pkt 2a i 3, w stosunku pracy, zlecenia lub 
w innym stosunku prawnym o podobnym charak-
terze.

2.83) Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej 
istnieje również po ustaniu stosunków prawnych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

Art. 54. 1. Z zastrzeżeniem art. 55—55b, informacje 
stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawnia-
ne wyłącznie na żądanie: 

1) sądu lub prokuratora:

a)  w związku z toczącym się przeciwko osobie  
fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub 
transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym 
do zachowania tajemnicy zawodowej, postępo-
waniem karnym lub karnym skarbowym albo 
w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie 
pomocy prawnej, pochodzącego od państwa 
obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 
międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Pol-
ską ma prawo występować o udzielenie infor-
macji objętych tajemnicą zawodową,

b)  w związku z toczącym się postępowaniem kar-
nym lub karnym skarbowym o przestępstwo 
popełnione w związku z działaniem osoby praw-
nej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 
czynności lub transakcji zawartej z podmiotem 
obowiązanym do zachowania tajemnicy zawo-
dowej;

2)  sądu — w związku z prowadzonym postępowa-
niem spadkowym lub o podział majątku między 
małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie 
fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub 
transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do 
zachowania tajemnicy zawodowej, sprawą o ali-
menty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym;

3)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 
w związku z toczącym się przed organem kontroli 
skarbowej postępowaniem w sprawie o przestęp-
stwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe:

79)  Przez art. 50 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mo-
wa w odnośniku 44.

80)  Przez art. 10 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś-
niku 1.

81)  Dodana przez art. 10 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa 
w odnośniku 1.

82)  W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 5 lit. a tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnośniku 44.

83)  W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 5 lit. b ustawy, 
o której mowa w odnośniku 44.
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a)  przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umo-
wy, czynności lub transakcji zawartej z podmio-
tem obowiązanym do zachowania tajemnicy 
zawodowej,

b)  popełnione w zakresie działalności osoby praw-
nej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 
czynności lub transakcji zawartej z podmiotem 
obowiązanym do zachowania tajemnicy zawo-
dowej;

4)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnio-
nego przez niego kontrolera — w zakresie danych 
dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbęd-
nych do ustalenia stanu faktycznego w prowadzo-
nym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 
jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, 
Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505);

5)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania 
sprawozdań finansowych podmiotu obowiązane-
go do zachowania tajemnicy zawodowej, na pod-
stawie zawartej z nim umowy — jeżeli jest to nie-
zbędne do celów tego badania;

6)  służb ochrony państwa i ich upoważnionych pi-
semnie funkcjonariuszy lub żołnierzy — w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 
sprawdzającego na podstawie przepisów o ochro-
nie informacji niejawnych;

7)  Policji — jeżeli jest to konieczne do skutecznego 
zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wy-
krycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowo-
dów, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.84));

8)85) komornika sądowego — w związku z toczącym 
się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpie-
czającym;

9)86) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki — w zakre-
sie niezbędnym do kontroli wykonywania przez 
przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmio-
ty obowiązków określonych w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej:

1)  przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie 
danych w trybie i na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, 
z późn. zm.87));

2)  przekazywanie informacji przez towarowy dom 
maklerski lub zagraniczną osobę prawną prowa-
dzącą działalność maklerską w formie oddziału:

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakła-
dami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu finanso-
wego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, 
poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341), zwa-
nej dalej „ustawą o nadzorze uzupełniają-
cym”,

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 
ustawy o nadzorze uzupełniającym,

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumie-
niu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze uzupełnia-
jącym

— w wykonaniu obowiązków określonych usta-
wą o nadzorze uzupełniającym.

Art. 55. W związku z wykonywaniem ustawowo 
określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja oraz 
jej upoważnieni przedstawiciele mają prawo dostępu 
do informacji stanowiących tajemnicę zawodową, bę-
dących w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do 
jej zachowania.

Art. 55a. Nie narusza obowiązku zachowania ta-
jemnicy zawodowej przekazywanie informacji stano-
wiących taką tajemnicę:

1)  w zawiadomieniu o przestępstwie lub w załączo-
nych do niego dokumentach;

2)88) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finanso-
wej, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kry-
minalnych, organom podatkowym, organom Służ-
by Celnej lub organom kontroli skarbowej — w za-
kresie, trybie i na warunkach określonych w od-
rębnych ustawach;

3)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawi-
ciela do publicznej wiadomości w zakresie doty-
czącym treści podjętych uchwał i decyzji, także 
w sprawach indywidualnych, na podstawie któ-
rych są wydawane decyzje administracyjne — je-
żeli ze względu na interes rynku towarowego Ko-
misja uznała przekazanie takiej informacji za uza-
sadnione;

4)  w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publi-
kacyjnych lub sprawozdawczych określonych 
w ustawie lub przepisach wydanych na jej podsta-
wie;

5) za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy.

84)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, 
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. 
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651,  
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, 
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, 
poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz 
z 2010 r. Nr 34, poz. 190.

85)  W brzmieniu ustalonym przez art. 7 ustawy z dnia 24 ma-
ja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, 
poz. 769), która weszła w życie z dniem 28 grudnia  
2007 r.

86)  Dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-
nośniku 16.

87)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203, z 2006 r. 
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. 
Nr 134, poz. 850 oraz z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 i Nr 178, 
poz. 1375.

88)  W brzmieniu ustalonym przez art. 210 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1323), która weszła w życie z dniem 31 października 
2009 r.
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Art. 55b. Komisja może przekazać będące w jej posia-
daniu informacje stanowiące tajemnicę zawodową:

1)89) rzecznikowi dyscyplinarnemu lub sądowi dyscy-
plinarnemu stowarzyszenia zrzeszającego makle-
rów giełd towarowych w liczbie stanowiącej co 
najmniej 20 % ogółu maklerów giełd towarowych 
wykonujących zawód, wyłącznie w zakresie nie-
zbędnym do ustalenia, na potrzeby postępowania 
dyscyplinarnego, naruszenia zasad etyki zawodo-
wej przez maklera giełd towarowych, będącego 
członkiem tego stowarzyszenia;

2)  rzecznikowi sądu lub sądowi izby, wyłącznie w za-
kresie niezbędnym do ustalenia, na potrzeby pro-
wadzonego postępowania, naruszenia przez człon-
ka izby zasad etyki lub zasad rzetelnego wykony-
wania działalności gospodarczej.

Art. 55c. Obowiązek zachowania tajemnicy zawo-
dowej rozciąga się również na osoby, którym informa-
cje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione na 
podstawie art. 54—55b.

Rozdział 9

Odpowiedzialność cywilna i karna

Art. 56. 1.90) Wprowadzający towar giełdowy, 
o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, do obrotu giełdo-
wego odpowiada za szkodę wyrządzoną wskutek wa-
dy towaru giełdowego, chyba że ani on, ani osoby, za 
które odpowiada, nie ponoszą winy.

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wsku-
tek podania nieprawdziwej informacji lub przemilcze-
nia informacji, która powinna być zawarta w doku-
mentach związanych z wprowadzaniem towarów gieł-
dowych do obrotu giełdowego, ponosi wprowadzają-
cy towar giełdowy do obrotu giełdowego, jak również 
osoby, które informację sporządziły lub w jej sporzą-
dzeniu brały udział, chyba że wprowadzający towar 
giełdowy do obrotu giełdowego ani osoby, które in-
formację sporządziły lub w jej sporządzeniu brały 
udział i za które wprowadzający towar do obrotu gieł-
dowego odpowiada, nie ponoszą winy.

3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2, po-
noszą również osoby, które wykorzystują w swojej 
działalności w zakresie obrotu giełdowego informacje 
wskazane w tym przepisie, chyba że nieprawdziwość 
lub przemilczenie informacji nie była i nie mogła być 
im znana.

4. Odpowiedzialność osób określonych w ust. 1—3 
jest solidarna i nie można jej ograniczyć lub z góry wy-
łączyć.

Art. 56a. 1.91) Kto z naruszeniem art. 3 ust. 1 pro-
ponuje nabycie lub nabywa niebędące instrumentami 
finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy 
bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości 

oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych ro-
dzajów energii, mierników i limitów wielkości produk-
cji lub emisji zanieczyszczeń, lub od ceny lub wartości 
praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. d, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze po-
zbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom  
łącznie.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czy-
nu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w in-
teresie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej.

Art. 56b. 1. Osoby, o których mowa w art. 53 oraz 
w art. 55c, ponoszą, z zastrzeżeniem ust. 2, odpowie-
dzialność za szkody wynikające z ujawnienia informa-
cji stanowiącej tajemnicę zawodową i wykorzystania 
jej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Osoby, o których mowa w art. 53, nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia 
i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem infor-
macji stanowiącej tajemnicę zawodową przez osoby, 
którym informacje takie zostały przekazane na podsta-
wie art. 54—55b.

Art. 57. Kto bez wymaganego zezwolenia lub 
wbrew jego warunkom prowadzi giełdę, giełdową iz-
bę rozrachunkową lub towarowy dom maklerski, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2.

Art. 58. Kto, będąc obowiązany do zachowania ta-
jemnicy zawodowej, ujawnia lub wykorzystuje w obro-
cie towarami giełdowymi informacje stanowiące ta-
jemnicę zawodową, podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3.

Art. 59. 1. Kto powoduje sztuczne podwyższenie 
lub obniżenie ceny towarów giełdowych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2.

2. Kto wchodzi w porozumienie mające na celu 
sztuczne podwyższenie lub obniżenie ceny towarów 
giełdowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 60. 1.92) Kto, będąc odpowiedzialnym za infor-
macje zawarte w dokumencie związanym z wprowa-
dzaniem do obrotu giełdowego praw, o których mowa 
w art. 2 pkt 2 lit. e, podaje nieprawdziwe lub zataja 
prawdziwe dane, w sposób istotny wpływające na 
treść informacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czy-
nu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w in-
teresie osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej 
osobowości prawnej.

Art. 61. 1. Kto uniemożliwia bądź utrudnia prze-
prowadzenie czynności, o których mowa w art. 22 
ust. 1 i 3, art. 25 w związku z art. 22 ust. 1 i 3 oraz 
art. 42 ust. 1, podlega karze aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywnie.

89)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 20 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

90)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 21 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

91)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 22 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

92)  W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 23 ustawy, o któ-
rej mowa w odnośniku 1.
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2. Tej samej karze podlega, kto działając w imieniu 
lub w interesie osoby prawnej wbrew obowiązkowi, 
o którym mowa w art. 22 ust. 2, art. 25 w związku 
z art. 22 ust. 2 oraz art. 39 ust. 2, nie przekazuje nie-
zwłocznie kopii dokumentów lub innych nośników in-
formacji albo nie udziela wyjaśnień.

3. Tej samej karze podlega, kto, wbrew nakazowi 
określonemu w art. 44 ust. 4, nie dokonuje przeniesie-
nia środków pieniężnych, rachunków lub rejestrów 
towarów giełdowych oraz dokumentów związanych 
ze świadczeniem usług maklerskich w zakresie obrotu 
towarami giełdowymi.

4. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązko-
wi, o którym mowa w art. 45 ust. 1, nie archiwizuje lub 
nie przechowuje dokumentów lub innych nośników 
informacji związanych z prowadzeniem działalności 
maklerskiej.

5. Rozpoznawanie spraw o czyny przewidziane 
w niniejszym artykule następuje w postępowaniu 
przewidzianym dla spraw o wykroczenia.

Art. 61a. W sprawach o przestępstwa określone 
w ustawie właściwość prokuratury okręgowej określa 
się zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, 
z późn. zm.93)).

Rozdział 10

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 62—66. (pominięte).94)

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 67—69. (pominięte).94)

Art. 70. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia95), z wyjątkiem:

1)  art. 26 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 
18 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2)  art. 29, który wchodzi w życie po upływie 3 miesię-
cy od dnia ogłoszenia.

93)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 
i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, 
Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

94)  Zamieszczone w obwieszczeniu.
95)  Ustawa została ogłoszona w dniu 27 listopada 2000 r.


		2010-03-29T20:54:02+0200
	Grzegorz Paczowski




