
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII KADENCJA 

_______________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 12 kwietnia 2010 r. Druk nr 853 
_______________________________________________________________________________________

 MARSZAŁEK SEJMU 
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ 
MARSZAŁEK SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 64. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
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USTAWA 

z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 
1546, z późn. zm.1)) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje uczestniko-
wi funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnic-
twa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych potwier-
dzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych terminach, na 
ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej. Prze-
kazanie potwierdzenia przy użyciu innego nośnika informacji niż papier może 
być dokonane, jeżeli nośnik ten umożliwia przechowywanie przez czas niezbęd-
ny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia i przekazania, 
zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwa-
lający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone 
lub przekazane.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 

                                       
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 

i poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 
231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540. 
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