
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1337)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

(Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) papierach wartościowych - rozumie się przez to:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.

- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do
akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne,
certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym
inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji
lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów
prawa polskiego lub obcego,

b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące
uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit.
a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa
pochodne);

2) alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to organizowany przez firmę
inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem
regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów
finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego
systemu, zgodnie z określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu
obrotu rynek organizowany przez Narodowy Bank Polski, jak również organy
publiczne, którym powierzono zarządzanie długiem publicznym lub które
uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki pochodzące z tego długu;

3) tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to
wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego
papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe
reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego
inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych;
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4) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);

5) ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej obejmującą papiery wartościowe, do których stosuje się przepisy
tej ustawy;

6) obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów
ustawy o ofercie publicznej;

7) obrocie wtórnym - rozumie się przez to:
a) dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent

usługowy, lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo
b) proponowanie, w sposób określony w art. 3 ustawy o ofercie publicznej, przez

podmiot inny niż wystawca, nabycia instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi lub nabywanie ich od tego innego podmiotu;

8) pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w
rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej;

9) obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub
innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu;

10) giełdzie - rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych;

11) emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;
12) wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu

instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub
zobowiązany z tych instrumentów finansowych;

13) wprowadzającym - rozumie się przez to wprowadzającego w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej;

14) subemisji inwestycyjnej - rozumie się przez to umowę o subemisję inwestycyjną w
rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej;

15) subemisji usługowej - rozumie się przez to umowę o subemisję usługową w
rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej;

16) podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr
47, poz. 278);

17) podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

18) grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

19) ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu
ustawy o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
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20) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.;

[21) depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez
Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji
zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów
wartościowych i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego
przepisami ustawy;]

<21) depozycie papierów wartościowych – rozumie się przez to prowadzony przez
Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system
rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący
rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze i konta depozytowe
prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami ustawy;>

22) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

23) innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie
niebędące Rzecząpospolitą Polską;

24) państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw
członkowskich;

25) państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do
Światowej Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich;

<25a) państwie równoważnym – rozumie się przez to państwo równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.
276 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 779);>

26) spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej;

27) rynku pieniężnym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi
opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw,
liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym
niż rok;

28) instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub
niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub
wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które
mogą być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym;

28a) instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe,
swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut,
stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych,
towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek
inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów,
praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz
instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
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28b) kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego,
kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów
rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej
działalności, pomniejszoną o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy,
akcji własnych, niepokrytej straty z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności
i odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego;

29) prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika
uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji
spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające
z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców;

30) kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez
instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego
państwa należącego do OECD:

a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami
wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza
tym terytorium, albo

b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi
wyemitowanymi poza tym terytorium

- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na
określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji,
przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych
stanowiących pożytki z papierów wartościowych lub ich równowartości oraz, w
przypadku akcji - możliwość wydania przez właściciela tego papieru wartościowego
jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym
zgromadzeniu;

31) zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o
której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), prowadzącą na podstawie zezwolenia
właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego
działalność maklerską, lub prowadzący na podstawie zezwolenia właściwego organu
nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których
rejestrowane są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku
regulowanym;

32) zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego
państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie
wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa
członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego
państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu
nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak
również zagraniczną instytucję kredytową;

33) firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący
działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność
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maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z
siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską;

34) ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.);

35) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w
ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119, z późn. zm.);

[36) banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie
Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych;]

<36) banku powierniczym – rozumie się przez to bank krajowy posiadający
zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i
rachunków zbiorczych;>

37) podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w
rozumieniu ustawy o nadzorze;

38) banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej;

39) zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853
i Nr 127, poz. 858), zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 16 tej ustawy, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16a tej ustawy, oraz
zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16b tej ustawy,
prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

39a) spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o której mowa w art.
2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z późn. zm.);

39b) kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma
być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4,
który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych
decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi
decyzjami, który jest:

a) bankiem,
b) firmą inwestycyjną,
c) zakładem ubezpieczeń,
d) funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych w

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy

z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz.
1228),

f) towarowym domem maklerskim,
g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13,
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h) inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową,
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym

regulowaną działalność na rynku finansowym,
j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność

równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,
k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy

czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu
średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień
sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
– suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro,
– osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży

wynosi co najmniej 40.000.000 euro,
– kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej

2.000.000 euro,
l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który

zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym,
Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem
Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją
międzynarodową pełniącą podobne funkcje,

m)innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem
działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty
zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji
finansowych,

n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez
firmę inwestycyjną uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust.
1;

39c) kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot niebędący klientem
profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z
usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4;

40) umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o
której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

41) Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o
której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;

42) ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010
r. Nr 112 poz. 743);

43) systemie rozrachunku - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2
ustawy o ostateczności rozrachunku;

44) zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12
lit. b ustawy o ostateczności rozrachunku;
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45) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.);

46) przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w
rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej;

47) krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to zobowiązanie się do zbycia papierów
wartościowych mimo ich braku w chwili zaciągania tego zobowiązania na rachunku
papierów wartościowych zbywcy, jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których
mowa w art. 7 ust. 5;

48) towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia
1287/2006.

Art. 4.
1. Rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane są

zdematerializowane papiery wartościowe, prowadzone wyłącznie przez:
1) domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze,

zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, Krajowy
Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, oraz Narodowy Bank Polski -
jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują
prawa z papierów wartościowych;

2) inne podmioty będące uczestnikami depozytu papierów wartościowych lub systemu
rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski,
pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski - jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą
tych papierów i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa z
papierów wartościowych.

2. Od chwili zarejestrowania papierów wartościowych, na podstawie umowy, której
przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów
wartościowych, za rachunki papierów wartościowych uważa się również zapisy
dotyczące tych papierów, dokonywane w związku z ich subskrypcją lub sprzedażą w
obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, przez:

1) podmioty prowadzące działalność maklerską lub
2) banki powiernicze

- o ile identyfikują one osoby, którym przysługują prawa z papierów wartościowych.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o rachunkach papierów wartościowych, rozumie się przez to

również rachunki, na których są zapisywane niebędące papierami wartościowymi
instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego.

<4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, do rachunków zbiorczych, o których mowa w art.
8a, przepisy dotyczące rachunków papierów wartościowych stosuje się
odpowiednio.>
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Art. 7.
1. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich

po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej
posiadaczem tego rachunku.

2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych
przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów
wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze
zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie
papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub
później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy
w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych.

3. W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na
podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych
papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego
żądanie.

4. Dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych na podstawie umowy, o której
mowa w ust. 2, następuje po dokonaniu zarejestrowania przeniesienia papierów
wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi, o których mowa w art.
57 ust. 1 pkt 1.

5. Zobowiązanie się do zbycia papierów wartościowych w transakcji zawartej w obrocie
zorganizowanym, przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów wartościowych
zbywcy jest dopuszczalne, o ile:

1) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji, której rozliczenie jest
zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa w art. 65, art. 68 lub art. 68d, lub

2) następuje w ramach tej samej transakcji, w której zbywca zobowiązał się i stał się
uprawniony do nabycia tej samej liczby takich samych papierów wartościowych, a
rozrachunek nabycia nastąpi nie później niż rozrachunek zbycia, lub

3) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji zawartej na zagranicznym rynku
regulowanym.

5a. Na rynku regulowanym zawieranie transakcji krótkiej sprzedaży jest dopuszczalne, o ile:
1) pomiędzy zbywcą lub podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, a

wykonującym zlecenie została zawarta umowa, która:
a) ustanawia obowiązek i określa zasady pozyskania i termin dostarczenia przez

zbywcę lub podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, papierów
wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji w terminie
określonym przez Krajowy Depozyt lub inny podmiot prowadzący rozrachunek,
oraz

b) uprawnia wykonującego zlecenie do zawarcia na rachunek zbywcy lub
podmiotu, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, umowy pożyczki papierów
wartościowych na wypadek niewywiązania się przez zbywcę lub podmiot, o
którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, z obowiązku terminowego dostarczenia
papierów wartościowych, albo

2) zbywcą jest podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego
podmiotu prowadzącego rozliczenia transakcji, odpowiedzialny za wykonanie
obowiązków związanych z rozliczeniem tej transakcji, albo
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3) zbywcą jest podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego
podmiotu prowadzącego rozliczenia transakcji, odpowiedzialnym za wykonanie
obowiązków związanych z rozliczeniem tej transakcji, o ile umowa pomiędzy
zbywcą a podmiotem będącym uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego
podmiotu prowadzącego rozliczenia transakcji, odpowiedzialnym za wykonanie
obowiązków związanych z rozliczeniem tej transakcji:

a) ustanawia obowiązek i określa zasady pozyskania i termin dostarczenia przez
zbywcę papierów wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku
transakcji w terminie określonym przez Krajowy Depozyt lub inny podmiot
prowadzący rozrachunek, oraz

b) uprawnia tego uczestnika do zawarcia na rachunek zbywcy umowy pożyczki
papierów wartościowych na wypadek niewywiązania się przez zbywcę z
obowiązku terminowego dostarczenia papierów wartościowych.

5b. Przepisy ust. 1-5a nie wyłączają prawa do zobowiązania się do zbycia papierów
wartościowych poza obrotem zorganizowanym przed dokonaniem ich zapisu na rachunku
papierów wartościowych zbywcy.

[6. Przepisy ust. 1-5b stosuje się również do wyemitowanych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych będących przedmiotem oferty
publicznej lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu, od chwili zawarcia umowy o zarejestrowanie tych
papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych.]

<6. Przepisy ust. 1–5b stosuje się również do wyemitowanych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych będących przedmiotem oferty
publicznej lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, od chwili zarejestrowania na
podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów w depozycie
papierów wartościowych.>

Art. 8.
Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio do niebędących papierami wartościowymi
instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego.

<Art. 8a.
1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, mogą prowadzić w ramach depozytu

papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych
prowadzonego przez Narodowy Bank Polski rachunki, na których mogą być
rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla
których rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób (rachunki
zbiorcze). Zdematerializowane papiery wartościowe zapisane na rachunku
zbiorczym nie są zapisywane na rachunkach papierów wartościowych.

2. Rachunki zbiorcze mogą być prowadzone dla:
1) osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych z siedzibą poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wykonują zadania w zakresie
centralnej rejestracji papierów wartościowych i podlegają nadzorowi
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właściwego organu sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi w
państwie członkowskim albo w państwie równoważnym;

2) zagranicznych firm inwestycyjnych nieprowadzących działalności maklerskiej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionych do prowadzenia
działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich
siedziby;

3) zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału, uprawnionych do
prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych
w państwie ich siedziby;

4) zagranicznych osób prawnych z siedzibą w państwie równoważnym,
uprawnionych do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie
rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby,
nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

5) banków zagranicznych z siedzibą w państwie równoważnym, uprawnionych do
prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych
w państwie ich siedziby.

3. Podmiot, dla którego prowadzony jest rachunek zbiorczy (posiadacz rachunku
zbiorczego), nie jest uważany za uprawnionego z zapisanych na tym rachunku
zdematerializowanych papierów wartościowych. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, do
ustalania osób uprawnionych z takich papierów wartościowych nie stosuje się
przepisów prawa polskiego.

4. Osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza
tego rachunku jako osoba uprawniona z papierów wartościowych zapisanych na
takim rachunku jest uważana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za osobę
uprawnioną ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na tym
rachunku w liczbie wynikającej z tego wskazania.

5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla potrzeb określenia chwili powstania
praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych, ich przeniesienia na inną
osobę, uzyskania lub utraty uprawnienia z takich papierów wartościowych, a także
dla ustalenia dopuszczalności zobowiązania się do ich zbycia uznaje się, że zapis na
rachunku zbiorczym wywołuje skutki prawne, które przepis art. 7 wiąże z zapisem
na rachunku papierów wartościowych.

6. Świadczenia wynikające ze zdematerializowanych papierów wartościowych
zapisanych na rachunku zbiorczym, otrzymane bezpośrednio lub pośrednio od
emitentów, podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przekazuje lub stawia do
dyspozycji wyłącznie posiadaczowi tego rachunku. Osobom uprawnionym z
papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie przysługuje wobec
podmiotu prowadzącego ten rachunek zbiorczy roszczenie o wydanie tych
świadczeń.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do niebędących papierami wartościowymi
instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego, z
wyłączeniem instrumentów pochodnych.
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Art.8b.
1. Na żądanie Komisji albo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej posiadacz

rachunku zbiorczego jest obowiązany do niezwłocznego przekazania określonych w
tym żądaniu danych umożliwiających identyfikację osób uprawnionych z papierów
wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, oraz danych co do liczby i
rodzaju posiadanych przez te osoby papierów wartościowych. W przypadku gdy
posiadacz rachunku zbiorczego nie posiada informacji pozwalających na ustalenie
takich osób lub liczby i rodzaju posiadanych przez nie papierów wartościowych, jest
on obowiązany do wskazania klienta, na którego rachunek papiery wartościowe
zapisane na rachunku zbiorczym są rejestrowane w prowadzonej przez posiadacza
rachunku zbiorczego ewidencji.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest posiadaczowi rachunku
zbiorczego za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy.
Posiadacz rachunku zbiorczego przekazuje żądane informacje za pośrednictwem
podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy.

3. Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy może żądać od posiadacza rachunku
zbiorczego przekazania mu danych dotyczących osób uprawnionych z
rejestrowanych na tym rachunku papierów wartościowych, w zakresie niezbędnym
dla prawidłowego wykonania przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy
przewidzianych w przepisach prawa podatkowego obowiązków związanych z
powstałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniami podatkowymi
tych osób. Posiadacz rachunku zbiorczego, który nie posiada danych dotyczących
takich osób, przekazuje podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy informację
określającą odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych
oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na
dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy.

4. Umowa o prowadzenie rachunku zbiorczego powinna zawierać informację o
obowiązku składania przez podatników będących osobami fizycznymi zeznań
podatkowych o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez nich w roku
podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw
wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b, oraz
o obowiązku zapłaty podatku dochodowego od tego dochodu.

5. Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy nie może przetwarzać danych osobowych
otrzymanych zgodnie z ust. 1–3 w celach innych, niż określone w ustawie.

Art. 8c.
1. Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, na żądanie osób uprawnionych z papierów

wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, w celu umożliwienia złożenia
przez nie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym, wydaje
zaświadczenie, w którym podaje:

1) wysokość dochodu (przychodu) przekazanego posiadaczowi rachunku
zbiorczego;

2) wysokość pobranego podatku;
3) datę osiągnięcia i przekazania dochodu oraz pobrania podatku.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wystawione wyłącznie na rzecz
osoby, która została wskazana podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez
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posiadacza tego rachunku pośredniczącego w dokonaniu świadczenia, jako osoba,
na rzecz której świadczenie to zostało zrealizowane.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, dochodzące zwrotu nadpłaty w podatku
dochodowym, muszą udokumentować miejsce zamieszkania lub siedziby
certyfikatem rezydencji.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie
konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego.>

Art. 10.
1. Świadectwo zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;
2) liczbę papierów wartościowych;
3) rodzaj i kod papieru wartościowego;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta;
5) wartość nominalną papieru wartościowego;
6) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku

papierów wartościowych;
7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub

o ustanowionych na nich obciążeniach;
8) datę i miejsce wystawienia świadectwa;
9) cel wystawienia świadectwa;

10) termin ważności świadectwa;
11) w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych

papierów wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed
upływem terminu swojej ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument
świadectwa;

12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa,
opatrzony pieczęcią wystawiającego.

1a. Świadectwo dotyczące, rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych zgodnie z
art. 5a:

1) hipotecznych listów zastawnych - powinno również spełniać wymogi określone w
art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.);

2) bankowych papierów wartościowych - powinno również spełniać wymogi określone
w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

[2. W odniesieniu do papierów wartościowych emitenta z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanych na koncie depozytowym prowadzonym przez
Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, dla osoby prawnej lub innej
jednostki organizacyjnej wykonującej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania
w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji
zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, będącej uczestnikiem Krajowego
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Depozytu lub tej spółki zgodnie z art. 51 ust. 3 i 4, za świadectwo uważa się również
dokument o treści wskazanej w ust. 1, wystawiony przez podmiot wskazany Krajowemu
Depozytowi lub tej spółce przez tego uczestnika.]

<2. W odniesieniu do papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym za
świadectwo uważa się dokument o treści wskazanej w ust. 1, sporządzony w języku
polskim lub angielskim i wystawiony przez posiadacza tego rachunku.>

3. Dokument świadectwa sporządzony lub wystawiony z naruszeniem ust. 1 pkt 1-3, 6, 8,
10, 12 lub ust. 2 jest nieważny.

[Art. 10a.
Do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art.
4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2
stosuje się odpowiednio.]

<Art. 10a.
1. W odniesieniu do akcji spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zapisanych na rachunku zbiorczym, za zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, uważa się również dokument o
treści wskazanej w art. 4063 § 3 tej ustawy, sporządzony w języku polskim lub
angielskim i wystawiony przez posiadacza tego rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy
nie jest prowadzony przez Krajowy Depozyt albo przez spółkę, której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art.
48 ust. 1 pkt 1, posiadacz tego rachunku powinien zostać wskazany Krajowemu
Depozytowi albo tej spółce przez podmiot prowadzący dla niego rachunek zbiorczy
przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu.

2. W razie wystawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku
zbiorczego sporządza na ich podstawie wykaz, o którym mowa w art. 4063 § 7
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, i przekazuje go
Krajowemu Depozytowi albo spółce, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, w
terminie określonym w tym przepisie. W przypadku gdy posiadacz rachunku
zbiorczego nie jest uczestnikiem Krajowego Depozytu albo spółki, której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art.
48 ust. 1 pkt 1, wykaz ten jest przekazywany za pośrednictwem uczestnika
Krajowego Depozytu lub tej spółki. Sposób i forma sporządzenia oraz przekazania
tego wykazu powinny odpowiadać wymogom określonym zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt
7a.>

Art. 45b.
1. Rozliczeniem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest ustalenie

wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji,
do spełnienia których są zobowiązani uczestnicy będący stronami tych transakcji lub inni
uczestnicy, którzy zobowiązali się do wypełniania obowiązków w związku z takimi
rozliczeniami (strony rozliczenia).
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[2. Rozrachunkiem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest obciążenie
lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego
przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 albo przez izbę
rozrachunkową, odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia instrumentów
finansowych, a także, odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń,
uznanie lub obciążenie rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego wskazanego przez
uczestnika będącego stroną rozliczenia.]

<2. Rozrachunkiem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest
obciążenie lub uznanie konta depozytowego, rachunku zbiorczego lub rachunku
papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt, spółkę, której
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, albo przez izbę rozrachunkową, odpowiednio w
związku z transakcją zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, a także,
odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub
obciążenie rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego wskazanego przez
uczestnika będącego stroną rozliczenia.>

Art. 45e.
[1. Wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego, egzekucyjnego lub otwarcie

likwidacji, a także podjęcie innych środków prawnych względem uczestnika lub innego
podmiotu działającego bezpośrednio na rynku regulowanym, skutkujących zawieszeniem
lub zaprzestaniem dokonywania przez niego spłaty zadłużeń albo ograniczających jego
zdolność w zakresie swobodnego rozporządzania mieniem, w tym zawieszenie
działalności banku w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo bankowe, nie wywołuje skutków prawnych wobec środków znajdujących się na
koncie depozytowym, rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnym lub
rachunku bankowym tego uczestnika lub innego podmiotu działającego na rynku
regulowanym służącym do realizacji rozliczeń transakcji w zakresie, w jakim środki te są
potrzebne do przeprowadzenia rozrachunku transakcji w Krajowym Depozycie, spółce,
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, lub w izbie rozrachunkowej, chociażby postępowanie zostało
wszczęte, likwidacja otwarta lub inny środek prawny został podjęty przed
przeprowadzeniem jej rozrachunku.

2. Środki prawne, o których mowa w ust. 1, nie wywołują skutków prawnych wobec
przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego przez uczestnika lub przez inny podmiot
bezpośrednio działający na rynku regulowanym na rzecz innego uczestnika lub na rzecz
Krajowego Depozytu, spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2, lub izby rozliczeniowej, w ramach
systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych w
regulaminie Krajowego Depozytu, spółki, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2, lub izby
rozliczeniowej.]

<1. Wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego, egzekucyjnego lub
otwarcie likwidacji, a także podjęcie innych środków prawnych względem
uczestnika lub innego podmiotu działającego bezpośrednio na rynku regulowanym,
skutkujących zawieszeniem lub zaprzestaniem dokonywania przez niego spłaty
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zadłużeń albo ograniczających jego zdolność w zakresie swobodnego
rozporządzania mieniem, w tym zawieszenie działalności banku w trybie
określonym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nie
wywołuje skutków prawnych wobec środków znajdujących się na koncie
depozytowym, rachunku zbiorczym, rachunku papierów wartościowych, rachunku
pieniężnym lub rachunku bankowym tego uczestnika lub innego podmiotu
działającego na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
służącym do realizacji rozliczeń transakcji w zakresie, w jakim środki te są
potrzebne do przeprowadzenia rozrachunku transakcji w Krajowym Depozycie,
spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, lub w izbie rozrachunkowej, chociażby
postępowanie zostało wszczęte, likwidacja otwarta lub inny środek prawny został
podjęty przed przeprowadzeniem jej rozrachunku.

2. Środki prawne, o których mowa w ust. 1, nie wywołują skutków prawnych wobec
przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego przez uczestnika lub przez inny podmiot
bezpośrednio działający na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu na rzecz innego uczestnika lub na rzecz Krajowego Depozytu, spółki, której
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 2, lub izby rozliczeniowej, w ramach systemu zabezpieczania
płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych w regulaminie Krajowego
Depozytu, spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2, lub izby rozliczeniowej.>

3. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy system rejestracji papierów
wartościowych jest prowadzony przez Narodowy Bank Polski.

Art. 45f.
[1. W przypadku braku środków na koncie depozytowym, rachunku bankowym wskazanym

przez stronę rozliczenia, rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnym
uczestnika będącego stroną transakcji albo stroną rozliczenia potrzebnych do
przeprowadzenia rozrachunku transakcji, Krajowy Depozyt, spółka, której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 6, lub izba rozrachunkowa, określa transakcje, których rozrachunek ulega
zawieszeniu.]

<1. W przypadku braku środków na koncie depozytowym, rachunku bankowym
wskazanym przez stronę rozliczenia, rachunku zbiorczym, rachunku papierów
wartościowych lub rachunku pieniężnym uczestnika będącego stroną transakcji
albo stroną rozliczenia, potrzebnych do przeprowadzenia rozrachunku transakcji,
Krajowy Depozyt, spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, lub izba
rozrachunkowa, określa transakcje, których rozrachunek ulega zawieszeniu.>

2. System gwarantowania, o którym mowa w art. 59 ust. 2, lub system zabezpieczania, o
którym mowa w art. 68c ust. 2, może przewidywać niespełnienie świadczeń na rzecz
uczestnika, który spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji.

Art. 48.
1. Do zadań Krajowego Depozytu należy:
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1) prowadzenie depozytu papierów wartościowych;
2) wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia systemu rejestracji instrumentów

finansowych niebędących papierami wartościowymi, które zostały dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

3) nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych,
zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, znajdujących się w obrocie;

4) obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów
wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych;

5) wykonywanie czynności związanych z wycofywaniem papierów wartościowych z
depozytu papierów wartościowych;

6) dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych w
związku z transakcjami zawieranymi na rynku regulowanym oraz transakcjami
zawieranymi w alternatywnym systemie obrotu w zakresie instrumentów
finansowych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie;

7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obowiązkowego systemu rekompensat,
o którym mowa w art. 133 ust. 1.

2. Do zadań Krajowego Depozytu może należeć również:
1) rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym;
2) rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu w zakresie

zdematerializowanych papierów wartościowych;
3) prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu

gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym.
3. Krajowy Depozyt może również:

1) rejestrować inne instrumenty finansowe niż określone w ust. 1;
2) dokonywać rozliczenia i rozrachunku transakcji innych niż zawierane w obrocie

zorganizowanym;
3) prowadzić system zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji, o których mowa w

pkt 2.
4. Krajowy Depozyt może obsługiwać obrót papierami wartościowymi innymi niż

zdematerializowane. Do obsługi tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
prowadzenia depozytu papierów wartościowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

5. Krajowy Depozyt może prowadzić rachunki pieniężne, dokonywać rozliczeń pieniężnych,
udzielać pożyczek oraz uczestniczyć w rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy
Bank Polski na zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków międzybankowych, w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ust. 1-3.

6. Minimalna wysokość kapitału własnego Krajowego Depozytu wynosi:
1) 20.000.000 zł - w przypadku gdy pełni on wyłącznie funkcje, o których mowa w ust.

1 oraz ust. 3 pkt 1;
2) 30.000.000 zł - w przypadku gdy pełni on także co najmniej jedną z funkcji, o

których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3.
7. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz w ust. 2, mogą być wykonywane także

przez spółkę akcyjną będącą podmiotem zależnym od Krajowego Depozytu, której
Krajowy Depozyt przekazał w drodze pisemnej umowy wykonywanie czynności z
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zakresu tych zadań. Krajowy Depozyt niezwłocznie informuje Komisję o zawarciu takiej
umowy, wskazując podmiot, któremu jest przekazywane wykonywanie czynności oraz
zakres tych czynności, jak również niezwłocznie informuje Komisję o zmianie lub
rozwiązaniu takiej umowy.

8. Przekazanie przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu zadań, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, musi obejmować również przekazanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w ust. 2 pkt 3.

9. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki, o której mowa w ust. 7, wynosi:
1) 20.000.000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona wyłącznie czynności z zakresu

zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6;
2) 10.000.000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona wyłącznie czynności z zakresu

zadań, o których mowa w ust. 2;
3) 30.000.000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona czynności z zakresu zadań, o

których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2.
10. Spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o

których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1-6 - może również rejestrować inne instrumenty finansowe niż określone

w ust. 1 pkt 1 oraz dokonywać rozrachunku transakcji zawieranych poza obrotem
zorganizowanym;

2) ust. 2 - może również rozliczać transakcje zawierane poza obrotem zorganizowanym
oraz prowadzić system zabezpieczania płynności rozliczeń takich transakcji.

11. Prawa i obowiązki Krajowego Depozytu wynikające z umów, których przedmiotem jest
rejestracja papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w depozycie
papierów wartościowych, zawartych z emitentami lub wystawcami, przejmuje spółka,
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-6, która staje się stroną tych umów w miejsce Krajowego Depozytu.

12. Prawa i obowiązki Krajowego Depozytu wynikające z umów o uczestnictwo, o których
mowa w art. 52 ust. 1:

1) w zakresie dotyczącym rozliczeń transakcji i organizowania systemu zabezpieczania
płynności rozliczeń - przejmuje spółka, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 2, która w tym
zakresie staje się stroną tych umów w miejsce Krajowego Depozytu oraz podmiotem
tworzącym i prowadzącym fundusz rozliczeniowy, o którym mowa w art. 65 i 68;

[2) w zakresie dotyczącym prowadzenia kont depozytowych i rachunków papierów
wartościowych dla uczestników - przejmuje spółka, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6,
która w tym zakresie staje się stroną tych umów w miejsce Krajowego Depozytu.]

<2) w zakresie dotyczącym prowadzenia kont depozytowych, rachunków
zbiorczych i rachunków papierów wartościowych dla uczestników – przejmuje
spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, która w tym zakresie staje się stroną
tych umów w miejsce Krajowego Depozytu.>

[13. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6,
papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe są przenoszone z kont depozytowych i
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rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt na konta i
rachunki prowadzone przez spółkę, której zostało przekazane wykonywanie tych
czynności.]

<13. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt
1–6, papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe są przenoszone z kont
depozytowych, rachunków zbiorczych i rachunków papierów wartościowych
prowadzonych przez Krajowy Depozyt na odpowiednie konta i rachunki
prowadzone przez spółkę, której zostało przekazane wykonywanie tych czynności.>

14. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 2, Krajowy
Depozyt stawia do dyspozycji spółce, której zostało przekazane wykonywanie tych
czynności, aktywa wchodzące w skład funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w art.
65, oraz w skład funduszu, o którym mowa w art. 68 - w przypadku jego utworzenia
przez Krajowy Depozyt.

15. Rada nadzorcza spółki, której zostało przekazane wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, na wniosek zarządu tej spółki, uchwala
regulamin wykonywanych czynności, do którego stosuje się odpowiednio art. 50 ust. 4-6.

16. Regulamin, o którym mowa w ust. 15, oraz jego zmiany są zatwierdzane przez Komisję.
Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie wskazanym w art. 50 ust. 4 pkt 1, 4,
5, 11, 12 i 14 następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Przepis art. 50 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 50.
1. Rada nadzorcza Krajowego Depozytu, na wniosek zarządu, uchwala regulamin

Krajowego Depozytu.
2. Regulamin Krajowego Depozytu i jego zmiany są zatwierdzane przez Komisję.

Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie wskazanym w ust. 4 pkt 1, 4, 5, 11,
12 i 14 następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

3. Komisja odmawia zatwierdzenia zmian regulaminu Krajowego Depozytu, jeżeli
proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszyć
bezpieczeństwo obrotu.

4. W zakresie czynności wykonywanych przez Krajowy Depozyt, regulamin określa w
szczególności:

1) prawa i obowiązki uczestników, tryb i szczegółowe zasady postępowania w związku
z nabywaniem lub utratą statusu uczestnika;

[2) sposób rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie, jak również
prowadzenia przez uczestników rachunków papierów wartościowych i innych
rachunków związanych z obsługą rachunków papierów wartościowych;]

<2) sposób rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie, jak
również prowadzenia przez uczestników rachunków papierów wartościowych,
rachunków zbiorczych i innych rachunków związanych z obsługą rachunków
papierów wartościowych;>
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3) zasady dokonywania redukcji wartości lub liczby akcji oraz tryb dokonywania przez
emitenta zwrotu wartości akcji w zakresie przeprowadzonej redukcji, w przypadku o
którym mowa w art. 56;

4) sposób i tryb rozliczania transakcji;
4a) sposób i tryb rozliczania transakcji, o których mowa w art. 7 ust. 5 i 5a, szczególne

obowiązki uczestników ponoszących odpowiedzialność za wykonywanie
obowiązków wynikających z rozliczeń tych transakcji oraz środki dyscyplinujące,
które mogą być podejmowane wobec takich uczestników;

5) sposób obsługi rachunków pieniężnych uczestników;
6) sposób obsługi realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów

wartościowych;
7) tryb wystawiania przez Krajowy Depozyt świadectw oraz zaświadczeń, o których

mowa w art. 4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych;

7a) sposób i formę sporządzania, przekazywania oraz udostępniania wykazów, o których
mowa w art. 4063 § 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych;

8) sposób naliczania i wysokość opłat, o których mowa w art. 63, z zastrzeżeniem ust.
4a;

9) środki dyscyplinujące i porządkowe, które mogą być stosowane wobec uczestników
naruszających obowiązki wynikające z uczestnictwa, oraz zasady i tryb ich
stosowania;

10) sposób postępowania i środki stosowane w związku z:
a) nadzorem nad zgodnością wielkości emisji rejestrowanej przez Krajowy

Depozyt z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie,
b) kontrolą uczestników w zakresie podejmowanych przez nich czynności w

obrocie papierami wartościowymi;
11) sposób funkcjonowania systemu rozliczeń i rozrachunku;
12) sposób organizacji systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, w

szczególności określający system gwarantowania rozliczeń transakcji zawieranych
na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym;

13) zasady funkcjonowania zespołu doradczego, o którym mowa w art. 46 ust. 5;
14) moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu rozrachunku oraz moment,

od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub
osobę trzecią.

4a. Regulamin Krajowego Depozytu może stanowić, że wysokość opłat pobieranych przez
Krajowy Depozyt za czynności, których przedmiotem są papiery wartościowe
rejestrowane w depozycie papierów wartościowych za pośrednictwem podmiotu
wykonującego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej
rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie
papierami wartościowymi albo uprawnionego do prowadzenia poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, a
także za czynności związane z obsługą realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych rejestrowanych w ten sposób, podlega powiększeniu o koszty usług
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obcych ponoszone przez Krajowy Depozyt w związku z wykonywaniem tych czynności
przy udziale tego podmiotu. W takim przypadku zarząd Krajowego Depozytu podaje do
wiadomości uczestników, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, informację o
wysokości kosztów, o które powiększane są poszczególne opłaty określone w
regulaminie Krajowego Depozytu.

5. Regulamin Krajowego Depozytu, jego zmiany oraz inne, wydane na podstawie
regulaminu regulacje dotyczące praw i obowiązków uczestników, Krajowy Depozyt
udostępnia do wiadomości uczestników co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich
wejścia w życie.

6. W przypadku, jeżeli zmiany regulaminu Krajowego Depozytu nie ograniczają praw ani
nie zwiększają obowiązków uczestników, Komisja może zezwolić na skrócenie czasu ich
wejścia w życie.

Art. 51.
1. Zadania, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 2, Krajowy Depozyt oraz spółka, której

Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu tych zadań, wykonują
współdziałając z uczestnikami.

[2. Uczestnikami mogą być wyłącznie podmioty, których przedmiot przedsiębiorstwa
obejmuje prowadzenie rachunków papierów wartościowych, emitenci
zdematerializowanych papierów wartościowych, jak również inne instytucje finansowe,
jeżeli ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie z Krajowym Depozytem lub spółką, o
której mowa w ust. 1, w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1
i 2.]

<2. Uczestnikami mogą być wyłącznie podmioty, których przedmiot przedsiębiorstwa
obejmuje prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub rachunków
zbiorczych, emitenci zdematerializowanych papierów wartościowych, jak również
inne instytucje finansowe, jeżeli ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie z
Krajowym Depozytem lub spółką, o której mowa w ust. 1, w zakresie wykonywania
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 2.>

3. Uczestnikami mogą być również osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z
siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujące zadania w zakresie
centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w
obrocie papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem że podmioty, których działalność nie
podlega nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór nad instytucjami
finansowymi w państwie członkowskim albo w państwie należącym do OECD, mogą być
uczestnikami za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję.

[4. Uczestnikami mogą być także zagraniczne firmy inwestycyjne oraz zagraniczne osoby
prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]

<4. Uczestnikami mogą być także zagraniczne firmy inwestycyjne oraz zagraniczne
osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a ponadto podmioty, dla których w Krajowym Depozycie lub w spółce,
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6, mogą być prowadzone rachunki zbiorcze.>
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Art. 52.
1. Uczestnictwo powstaje przez zawarcie z Krajowym Depozytem umowy o uczestnictwo w

depozycie papierów wartościowych, zwanej dalej "umową o uczestnictwo".
[2. Podmiotowi, który uzyskał zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów

wartościowych, lub który zamierza prowadzić rachunki papierów wartościowych na
podstawie art. 117 i spełnia wymogi określone w regulaminie Krajowego Depozytu,
przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o uczestnictwo.]

<2. Podmiotowi, który uzyskał zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków
papierów wartościowych i rachunków zbiorczych lub który zamierza prowadzić
takie rachunki na podstawie art. 117 i spełnia wymogi określone w regulaminie
Krajowego Depozytu, przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o uczestnictwo.>

3. Zawarcie umowy o uczestnictwo następuje przez złożenie oświadczenia o zamiarze jej
zawarcia przez podmiot uprawniony, w terminie 2 tygodni od dnia złożenia tego
oświadczenia, chyba że zarząd Krajowego Depozytu podejmie w tym terminie uchwałę o
odmowie jej zawarcia.

4. Od uchwały zarządu odmawiającej zawarcia umowy o uczestnictwo przysługuje
odwołanie do rady nadzorczej Krajowego Depozytu. Rada nadzorcza rozpatruje
odwołanie w terminie 2 tygodni od dnia jego złożenia.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 48 ust. 12, do uczestnictwa
w spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.

Art. 57.
1. Rejestracja papierów wartościowych jest prowadzona przez Krajowy Depozyt na:

1) kontach depozytowych, które nie pozwalają na identyfikację posiadacza rachunku,
na którym te papiery zostały zapisane;

2) rachunkach papierów wartościowych[.]<;>
<3) rachunkach zbiorczych.>

[2. Stany na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników
powinny być zgodne ze stanem na odpowiednim koncie depozytowym prowadzonym w
Krajowym Depozycie.]

<2. Stany na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych
prowadzonych przez uczestników powinny być zgodne ze stanem na odpowiednim
koncie depozytowym prowadzonym w Krajowym Depozycie.>

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do spółki, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, i do kont
depozytowych prowadzonych przez tę spółkę w przypadku, gdy papiery wartościowe są
rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez tę spółkę.

[Art. 68.
Krajowy Depozyt lub spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2, może również na podstawie umowy z
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podmiotem organizującym alternatywny system obrotu prowadzić fundusz zabezpieczający
prawidłowe rozliczanie transakcji w tym obrocie.]

<Art. 68.
Krajowy Depozyt lub spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2, może również na
podstawie umowy z podmiotem organizującym alternatywny system obrotu prowadzić
fundusz zabezpieczający prawidłowe rozliczanie transakcji w tym obrocie. Do środków
takiego funduszu stosuje się odpowiednio art. 45e.>

[Art. 68e.
Podmiotowi, który uzyskał zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów
wartościowych, lub który zamierza prowadzić rachunki papierów wartościowych na
podstawie art. 117 i spełnia wymogi określone w regulaminie izby rozrachunkowej,
przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o uczestnictwo w tej izbie rozrachunkowej.]

<Art. 68e.
Podmiotowi, który uzyskał zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków papierów
wartościowych i rachunków zbiorczych albo który zamierza prowadzić takie rachunki
na podstawie art. 117 i spełnia wymogi określone w regulaminie izby rozrachunkowej,
przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o uczestnictwo w tej izbie rozrachunkowej.>

Art. 69.
1. Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na

wniosek, o którym mowa w art. 82, złożony przez zainteresowany podmiot.
2. Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywanie

czynności polegających na:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów

finansowych;
2) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
4) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba

instrumentów finansowych;
5) doradztwie inwestycyjnym;
6) oferowaniu instrumentów finansowych;
7) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i

usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze,
jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;

8) organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.
3. (uchylony).
4. Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności

polegających na:
[1) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu

rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;]
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<1) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym
prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych,
oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;>

2) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem
jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być
dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;

3) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii
przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;

4) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania
przedsiębiorstw;

5) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w
zakresie wskazanym w ust. 2;

6) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;

7) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub
inwestycyjną;

8) wykonywaniu czynności określonych w pkt 1-7 oraz w ust. 2, których przedmiotem
są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2
lit. d-f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Art. 73.
1. W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma

inwestycyjna zobowiązuje się do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na
rachunek zleceniodawcy. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, a w
przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym - w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również
polegać na zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów sprzedaży
instrumentów finansowych ze zleceniodawcą.

3. W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma
inwestycyjna może również zobowiązać się do:

1) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, lub

[2) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do
prowadzenia rachunków papierów wartościowych, lub do prowadzenia rachunków
pieniężnych.]

<2) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do
prowadzenia rachunków papierów wartościowych, prowadzenia rachunków
zbiorczych lub do prowadzenia rachunków pieniężnych.>

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do:
1) umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych -

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny dotyczące umowy zlecenia, z wyłączeniem art. 737;
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2) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych w obrocie
zorganizowanym - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3.

[5. Do rachunku pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 725-727, art. 728 § 3 i
art. 729-733 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z wyłączeniem
uprawnienia do czasowego obracania wolnymi środkami pieniężnymi. Nie wyłącza to
uprawnień Komisji wynikających z art. 88.]

<5. Do rachunku pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 725, art. 727, art.
728 § 3 oraz art. 729–733 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z
zastrzeżeniem ust. 5e–5g.>

<5a. Firma inwestycyjna deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów firmie
inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób
umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków
firmy inwestycyjnej oraz ustalenie wysokości roszczeń klientów o zwrot tych
środków pieniężnych.

5b. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko firmie inwestycyjnej
środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze
świadczeniem przez nią usług maklerskich nie podlegają zajęciu.

5c. W razie ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez
klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług
maklerskich podlegają wyłączeniu z masy upadłości firmy inwestycyjnej.

5d. Przepisy ust. 5b i 5c nie naruszają przepisów gwarantujących rozliczenie i
rozrachunek zawartych transakcji.

5e. Firma inwestycyjna nie może wykorzystywać na własny rachunek środków
pieniężnych powierzonych tej firmie inwestycyjnej przez klientów w związku ze
świadczeniem przez nią usług maklerskich.

5f. Przepisu ust. 5e nie stosuje się w przypadku, gdy wykonanie zlecenia klienta wymaga
ustanowienia przez firmę inwestycyjną zabezpieczenia w środkach pieniężnych.

5g. Przepisu ust. 5e nie stosuje się do banku prowadzącego działalność maklerską,
obracającego powierzonymi mu w związku ze świadczeniem usług maklerskich
środkami pieniężnymi, o ile następuje to w ramach wykonywania przez ten bank
czynności bankowych.

5h. Zasady oprocentowania środków pieniężnych powierzonych przez klienta firmie
inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich określa umowa z
klientem.>

6. Do wykonywania w obrocie zorganizowanym przez firmę inwestycyjną zleceń nabycia
lub zbycia na rachunek klienta niebędących papierami wartościowymi instrumentów
finansowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3, o ile konstrukcja
tych instrumentów finansowych umożliwia zastosowanie tych przepisów.

Art. 94.
1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
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1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.
70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

a) promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami,
b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń,
c) klasyfikowania klientów do różnych kategorii,
d) świadczenia usług, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz różnych

kategorii klientów,
e) prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentów i

innych nośników informacji sporządzanych w związku z prowadzeniem
działalności,

f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych
na nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na
instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia
ustanowienie zabezpieczenia

- w odniesieniu do wykonywania przez te podmioty czynności, o których mowa w
art. 69 ust. 2 i 4 i art. 119 ust. 1, w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 7-16
rozporządzenia 1287/2006, przy zapewnieniu należytej staranności, ochrony klienta
oraz bezpiecznego i sprawnego zawierania i rozliczania transakcji, a także
przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu;

2) zakres i szczegółowe zasady wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w
tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określania maksymalnej
wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
w stosunku do kapitałów dla tych domów maklerskich, w tym:

a) warunki i sposób wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego metodą
uwzględniającą wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych albo metodą
uwzględniającą współczynnik przejścia,

b) warunki i sposób stosowania przy wyznaczaniu wymogów kapitałowych
współczynników, metod, ocen i innych rozwiązań, o których mowa w art. 105,
105a, 105c i 105d, wymagających zgody Komisji, a także przypadki, w których
nie jest wymagana zgoda Komisji na ich stosowanie

- przy uwzględnieniu konieczności odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego w
stosunku do wielkości poszczególnych rodzajów ryzyka ponoszonego w działalności
maklerskiej, wysokości kosztów stałych i zobowiązań, skali prowadzonej
działalności oraz kapitału założycielskiego;

3) warunki, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny
system obrotu oraz zakres, tryb i formę upowszechniania informacji o transakcjach i
obrotach w tym systemie, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa oraz przejrzystości obrotu instrumentami finansowymi, w zakresie
nieuregulowanym przepisami art. 17-20 i art. 27-34 rozporządzenia 1287/2006;

4) zakres, tryb i formę oraz terminy przekazywania informacji, o których mowa w art.
86 ust. 2, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, i banki
powiernicze, przy uwzględnieniu konieczności umożliwienia Komisji, w zakresie
określonym ustawą, wykonywania nadzoru nad działalnością tych podmiotów;

[5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia
działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do
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prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez bank powierniczy, oraz
szczegółowe warunki zarządzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej w domu maklerskim oraz szacowania przez dom maklerski kapitału
wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego
kapitału, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego i sprawnego
prowadzenia tej działalności oraz efektywnego nadzorowania ryzyka związanego z tą
działalnością, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności przez te domy
maklerskie;]

<5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia
działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2,
oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków
zbiorczych przez bank powierniczy, oraz szczegółowe warunki zarządzania
ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w domu maklerskim
oraz szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego i dokonywania
przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału, z
uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego i sprawnego
prowadzenia tej działalności oraz efektywnego nadzorowania ryzyka
związanego z tą działalnością, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej
działalności przez te domy maklerskie;>

5a) zasady ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń
osób zajmujących stanowiska kierownicze;

6) zakres, tryb i formę oraz terminy upowszechniania informacji związanych z
adekwatnością kapitałową, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia dostępu
do informacji w celu zapewnienia konkurencji pomiędzy domami maklerskimi.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność
maklerską oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób
prawnych, o których mowa w art. 115, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz Krajowego Depozytu i spółki, której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1, a także Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu papierami
wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, tak aby sprawozdania sporządzane
przez te podmioty pozwalały na dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz
struktury zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według
grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów.

Art. 119.
[1. Za zezwoleniem Komisji bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może

prowadzić rachunki papierów wartościowych (działalność powiernicza).
2. Prowadzenie przez bank rachunków papierów wartościowych na terytorium innego

państwa członkowskiego wymaga zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone również w przypadku, gdy bank

otrzymał już zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. W takim przypadku
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prowadzenie rachunków papierów wartościowych odbywa się poza jednostką
organizacyjną banku prowadzącą działalność maklerską.]

<1. Za zezwoleniem Komisji bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
może prowadzić rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze (działalność
powiernicza).

2. Prowadzenie przez bank rachunków papierów wartościowych i rachunków
zbiorczych na terytorium innego państwa członkowskiego wymaga zezwolenia, o
którym mowa w ust. 1.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone również w przypadku, gdy
bank otrzymał już zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. W takim
przypadku prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków
zbiorczych odbywa się poza jednostką organizacyjną banku prowadzącą działalność
maklerską.>

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osobowe o członkach zarządu i rady nadzorczej banku, jak również innych

osobach, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności objętej wnioskiem lub będą
nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy
zawodowej;

2) w przypadku banku będącego spółką akcyjną - wskazanie akcjonariuszy
posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10 %
kapitału zakładowego;

3) informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy;
4) informację o wysokości funduszy własnych;
[5) informację o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach

lokalowych niezbędnych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
6) informację o planowanej organizacji prowadzenia rachunków papierów

wartościowych;]
<5) informację o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach

lokalowych niezbędnych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i
rachunków zbiorczych;

6) informację o planowanej organizacji prowadzenia rachunków papierów
wartościowych i rachunków zbiorczych;>

7) oświadczenia osób, które będą kierować działalnością objętą wnioskiem, o
nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa
skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa
określone w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, za przestępstwa określone w ustawie o
ofercie publicznej lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie.

5. Do wniosku załącza się:
1) statut banku i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;
[2) regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych;]
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<2) regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz regulamin
prowadzenia rachunków zbiorczych;>

3) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych;
4) ostatnie roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdań finansowych i raportem z tego badania;
5) opis systemu kontroli wewnętrznej i regulamin nadzoru zgodności działalności z

prawem;
6) kopię umowy z Krajowym Depozytem o uczestnictwo w systemie rekompensat

zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności
powierniczej.

5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przepis art. 81 ust. 7a stosuje się
odpowiednio.

[6. Działalnością banku polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych
powinny kierować co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej
trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze
sprawowanymi funkcjami.]

<6. Działalnością banku polegającą na prowadzeniu rachunków papierów
wartościowych i rachunków zbiorczych powinny kierować co najmniej dwie osoby
posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach
rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.>

7. Kapitał założycielski banku powierniczego nie może być niższy niż wskazany w art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

8. Bank powierniczy obowiązany jest posiadać centralę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

[9. Za centralę banku powierniczego uważa się jednostkę organizacyjną banku, w której w
sposób stały wykonują działalność osoby kierujące działalnością banku polegającą na
prowadzeniu rachunków papierów wartościowych.

10. Do wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych bank
powierniczy zobowiązany jest zatrudniać co najmniej jednego maklera papierów
wartościowych.]

<9. Za centralę banku powierniczego uważa się jednostkę organizacyjną banku, w
której w sposób stały wykonują działalność osoby kierujące działalnością banku
polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków
zbiorczych.

10. Do wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych i
rachunków zbiorczych bank powierniczy zobowiązany jest zatrudniać co najmniej
jednego maklera papierów wartościowych.>

Art. 121.
1. Klient banku powierniczego może w umowie, której przedmiotem jest prowadzenie

rachunku papierów wartościowych, zastrzec, że rozliczenie na rachunku klienta transakcji
zawartej na podstawie zlecenia klienta nastąpi po dostarczeniu bankowi przez klienta
potwierdzenia tej transakcji.
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2. Papiery wartościowe nabyte w wyniku transakcji, o której mowa w ust. 1, zostają
zapisane na rachunku papierów wartościowych:

1) firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej nieprowadzącej
działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującej
bezpośrednio zlecenie na rynku regulowanym - w przypadku gdy zlecenie, o którym
mowa w ust. 1, jest składane bezpośrednio w tej firmie inwestycyjnej lub
zagranicznej firmie inwestycyjnej nieprowadzącej działalności maklerskiej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) firmy inwestycyjnej, zagranicznej firmy inwestycyjnej nieprowadzącej działalności
maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznej osoby prawnej,
o której mowa w art. 115 ust. 1, nieprowadzącej działalności maklerskiej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy podmiot ten pośredniczy w
przekazywaniu zlecenia klienta do podmiotów wymienionych w pkt 1

- prowadzonym w celu ewidencjonowania papierów wartościowych nabywanych lub
zbywanych na rzecz klientów, o których mowa w ust. 1.

3. Przeniesienie papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji, o której mowa
w ust. 1, pomiędzy rachunkiem papierów wartościowych podmiotu, o którym mowa w
ust. 2, a rachunkiem papierów wartościowych klienta następuje po dostarczeniu
zgodnych potwierdzeń tej transakcji przez klienta i ten podmiot przekazanych
odpowiednio do banków prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.

4. Papiery wartościowe zbyte w wyniku transakcji, o której mowa w ust. 1, pozostają
zapisane na rachunku papierów wartościowych klienta do chwili wskazanej w
dostarczonym przez niego potwierdzeniu transakcji.

5. W przypadku niedostarczenia zgodnych potwierdzeń transakcji, o której mowa w ust. 1,
do dnia, w którym powinno nastąpić jej rozliczenie w depozycie papierów
wartościowych, podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, odpowiada wobec podmiotu,
który na rachunek klienta zawarł transakcję na rynku regulowanym, za zapłatę ceny oraz
dostarczenie papierów wartościowych do rozliczenia. W przypadku gdy klient przekazuje
zlecenie bezpośrednio podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot ten
odpowiada za rozliczenie zawartej transakcji.

6. Przepisy ust. 1-5 nie mają zastosowania w przypadku, gdy przed rozliczeniem transakcji,
o której mowa w ust. 1, w depozycie papierów wartościowych nastąpiło wygaśnięcie lub
ustanie stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług przez podmiot, o
którym mowa w ust. 2, na rzecz klienta lub utrata przez ten podmiot uprawnień do
prowadzenia działalności maklerskiej.

7. Przenoszenie papierów wartościowych w wyniku transakcji, o której mowa w ust. 1, oraz
pożytków z tych papierów wartościowych pomiędzy rachunkami papierów
wartościowych klienta banku powierniczego i podmiotu określonego w ust. 2 oraz
pomiędzy rachunkami podmiotów, o których mowa w ust. 2, uważa się za dokonywane
na rynku regulowanym.

8. Nabycie papierów wartościowych w wyniku transakcji, o której mowa w ust. 1, przez
podmiot, o którym mowa w ust. 2, powoduje powstanie po stronie tego podmiotu
obowiązków określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej
wyłącznie w przypadku, gdy papiery te pozostają zapisane na jego rachunku papierów
wartościowych, o którym mowa w ust. 2, w dniu następującym po dniu rozliczenia tej
transakcji w depozycie papierów wartościowych.
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9. Przepisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do niebędących papierami wartościowymi
instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z
wyłączeniem instrumentów pochodnych.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do klienta firmy inwestycyjnej prowadzącej na
jego rzecz rachunek papierów wartościowych oraz do firmy inwestycyjnej.

<Art. 121a.
Przepis art. 121 stosuje się odpowiednio w przypadku zamieszczenia w umowie o
prowadzenie rachunku zbiorczego zawartej z bankiem powierniczym lub z firmą
inwestycyjną zastrzeżenia, że rozliczenie na rachunku zbiorczym transakcji, zawartej na
podstawie zlecenia posiadacza rachunku zbiorczego, nastąpi po dostarczeniu,
odpowiednio, bankowi powierniczemu lub firmie inwestycyjnej potwierdzenia tej
transakcji.>

Art. 122.
[1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do

reprezentowania banku powierniczego lub wchodzące w skład jego statutowych organów
albo zatrudnione w banku powierniczym są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i
przekazania, na koszt tego banku powierniczego, kopii dokumentów i innych nośników
informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących prowadzonej
działalności powierniczej, w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję nad
zgodnością prowadzonej działalności z zasadami prowadzenia rachunków papierów
wartościowych.]

<1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do
reprezentowania banku powierniczego lub wchodzące w skład jego statutowych
organów albo zatrudnione w banku powierniczym są obowiązane do niezwłocznego
sporządzenia i przekazania, na koszt tego banku powierniczego, kopii dokumentów i
innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
dotyczących prowadzonej działalności powierniczej, w zakresie nadzoru
sprawowanego przez Komisję nad zgodnością prowadzonej działalności z zasadami
prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych.>

2. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela bank powierniczy jest
zobowiązany również do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących
rejestrowanych na prowadzonych przez ten bank rachunkach bankowych środków
pieniężnych stanowiących zabezpieczenia pożyczek instrumentów finansowych oraz
środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający w przypadku dokonywania
transakcji instrumentami finansowymi, jeżeli z konstrukcji tego instrumentu wynika
obowiązek posiadania depozytu zabezpieczającego.

3. W stosunku do oddziału banku powierniczego znajdującego się na terytorium innego
państwa członkowskiego, Komisji przysługują w zakresie sprawowania nadzoru nad
prowadzoną działalnością powierniczą uprawnienia określone w ust. 1. Wykonanie
uprawnień następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego organu
nadzoru w państwie, na którego terytorium znajduje się oddział banku powierniczego.
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Art. 125.
1. Przez wykonywanie zawodu maklera papierów wartościowych, zwanego dalej

"maklerem", lub doradcy inwestycyjnego, zwanego dalej "doradcą", rozumie się
wykonywanie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej
bądź wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania:

1) czynności stanowiących działalność maklerską,
2) związanych z rynkiem finansowym czynności niestanowiących działalności

maklerskiej,
3) innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków

prowadzonych dla klientów
- w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną.

1a. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również prowadzenie
spraw spółki przez komplementariusza lub wspólnika w spółce osobowej będącej domem
maklerskim.

2. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również:
[1) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku

prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub
nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów
wartościowych;]

<1) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy
wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia
rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych;>

2) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, który jest obowiązany do
zatrudniania maklerów lub doradców na podstawie odrębnych przepisów prawa przy
wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności określonych w tych
przepisach;

3) wykonywanie przez maklera lub doradcę czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2;
4) (uchylony).

Art. 132.
1. W rozumieniu przepisów niniejszego działu:

1) za inwestora uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której dom maklerski świadczy jedną z
usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z
wyłączeniem:

a) Skarbu Państwa,
b) Narodowego Banku Polskiego, banków z siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz banków zagranicznych,
c) firm inwestycyjnych,
d) spółek prowadzących rynek regulowany,
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e) Krajowego Depozytu oraz spółki, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-
6 lub ust. 2,

f) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej,

g) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych,

h) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

i) spółek prowadzących giełdy towarowe, spółek prowadzących giełdowe izby
rozrachunkowe, towarowych domów maklerskich, zagranicznych osób
prawnych prowadzących działalność maklerską w zakresie obrotu towarami
giełdowymi, działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych,

j) spółek prowadzących izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową,
k) gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów i województw,
l) państw i ich jednostek terytorialnych posiadających osobowość prawną,
m)podmiotów wchodzących w skład tej samej co dom maklerski grupy

kapitałowej,
<ma) podmiotów, o których mowa w art. 8a ust. 2,>

n) osób, które w dniu zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133
ust. 2, lub w okresie 6 miesięcy poprzedzających zaistnienie jednej z takich
okoliczności, posiadały 5 % lub więcej ogólnej liczby głosów lub kapitału
zakładowego domu maklerskiego, oraz osób, które w tym czasie były
podmiotami dominującymi lub zależnymi wobec domu maklerskiego,

o) członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej domu maklerskiego oraz
osób pełniących w domu maklerskim funkcje dyrektorów i zastępców
dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów
oddziałów domu maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje
w dniu zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, bądź w
okresie bieżącego lub poprzedniego roku obrotowego,

p) osób odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych domu
maklerskiego, osób zajmujących stanowisko głównego księgowego w domu
maklerskim oraz osób odpowiedzialnych za sporządzanie i prowadzenie
dokumentacji księgowej domu maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pełniły
swoje funkcje w dniu zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133
ust. 2, bądź w okresie bieżącego lub poprzedniego roku obrotowego,

r) członków zarządu i rady nadzorczej, osób posiadających 5 % lub więcej ogólnej
liczby głosów lub kapitału zakładowego podmiotu dominującego lub zależnego
w stosunku do domu maklerskiego,

s) małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych do pierwszego
stopnia osób, o których mowa w lit. n-r,

t) inwestorów, w stosunku do których ustalono w postępowaniu zakończonym
prawomocnym orzeczeniem sądu, że wskutek niewywiązywania się ze swoich
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zobowiązań wobec domu maklerskiego przyczynili się do zaistnienia jednej z
okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2;

2) za środki pieniężne inwestorów uważa się środki pieniężne zapisane na rachunkach
pieniężnych oraz inne środki pieniężne należne inwestorom od domu maklerskiego z
tytułu świadczonych na ich rzecz usług w zakresie czynności, o których mowa w art.
69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wyłączeniem należności przedawnionych;

3) za dom maklerski uważa się dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską
albo bank powierniczy;

4) przez zarząd domu maklerskiego rozumie się również komplementariuszy domu
maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2 i 4, albo osoby uprawnione do
reprezentowania domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6;

5) przez osoby posiadające udział w kapitale zakładowym domu maklerskiego rozumie
się również odpowiednio wspólników wnoszących wkład do domu maklerskiego, o
którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 4-6.

2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do oddziałów zagranicznych osób
prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1, o ile nie są uczestnikami systemu
rekompensat obowiązującego w państwie ich siedziby lub system rekompensat w
państwie siedziby nie zapewnia odszkodowań w wysokości określonej w ustawie.

3. W przypadku banków powierniczych system rekompensat obejmuje papiery wartościowe
i inne instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym
zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez te banki.

Art. 135.
[1. Dom maklerski staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej świadczenie co
najmniej jednej z usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4
pkt 1, a w przypadku banku powierniczego z chwilą udzielenia mu zezwolenia na
prowadzenie rachunków papierów wartościowych.]

<1. Dom maklerski staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej świadczenie co
najmniej jednej z usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub
ust. 4 pkt 1, a w przypadku banku powierniczego z chwilą udzielenia mu zezwolenia
na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych.>

2. Dom maklerski jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat z chwilą:
1) zaprzestania działalności, określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia,

o którym mowa w art. 69 ust. 1, albo w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia
na prowadzenie rachunków papierów wartościowych przez bank;

2) wygaśnięcia zezwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1.

Art. 137.
1. Domy maklerskie, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz ust. 18-20, wnoszą do systemu

rekompensat w każdym roku kalendarzowym obowiązkowe roczne wpłaty, zwane dalej
"rocznymi wpłatami", w wysokości sumy iloczynów:

1) stawki nie wyższej niż 0,4 % oraz średniego stanu środków pieniężnych inwestorów;
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[2) stawki nie wyższej niż 0,01 % oraz średniej wartości instrumentów finansowych, z
ostatnich 12 miesięcy, posiadanych przez inwestorów.]

<2) stawki nie wyższej niż 0,01% oraz średniej wartości instrumentów
finansowych, z ostatnich 12 miesięcy, posiadanych przez inwestorów lub
rejestrowanych na rachunkach zbiorczych.>

[2. Przez wartość instrumentów finansowych, posiadanych przez inwestorów, rozumie się
cenę bieżącą ustaloną zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach określających
szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich.]

<2. Przez wartość instrumentów finansowych posiadanych przez inwestorów lub
rejestrowanych na rachunkach zbiorczych rozumie się cenę bieżącą, ustaloną
zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach określających szczególne zasady
rachunkowości domów maklerskich.>

3. Przez średni stan środków pieniężnych inwestorów rozumie się stosunek sumy stanu
środków pieniężnych inwestorów na poszczególne dni robocze w ciągu 12 miesięcy do
liczby dni roboczych przypadających w tym okresie.

[4. Przez średnią wartość instrumentów finansowych posiadanych przez inwestorów
rozumie się stosunek sumy wartości instrumentów finansowych posiadanych przez
inwestorów na poszczególne dni robocze w ciągu 12 miesięcy do liczby dni roboczych
przypadających w tym okresie.

5. Banki powiernicze wnoszą obowiązkowo do systemu rekompensat w każdym roku
kalendarzowym roczne wpłaty w wysokości iloczynu stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
oraz, obliczanej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 4 średniej wartości
instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, z
ostatnich 12 miesięcy, zapisanych na rachunkach inwestorów.]

<4. Przez średnią wartość instrumentów finansowych posiadanych przez inwestorów
lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych rozumie się stosunek sumy wartości
instrumentów finansowych posiadanych przez inwestorów lub rejestrowanych na
rachunkach zbiorczych, na poszczególne dni robocze w ciągu 12 miesięcy, do liczby
dni roboczych przypadających w tym okresie.

5. Banki powiernicze wnoszą obowiązkowo do systemu rekompensat w każdym roku
kalendarzowym roczne wpłaty w wysokości iloczynu stawki, o której mowa w ust. 1
pkt 2, oraz, obliczanej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 4, średniej wartości
instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku
zorganizowanym, z ostatnich 12 miesięcy, zapisanych na rachunkach inwestorów
lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych.>

6. Do celów obliczenia średniego stanu środków pieniężnych, o którym mowa w ust. 3, oraz
średniej wartości, o której mowa w ust. 4 i 5, nie stosuje się wyłączenia, o którym mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. t.

7. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, na kolejny rok kalendarzowy określa i
przekazuje domom maklerskim Krajowy Depozyt, nie później niż do końca roku
kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym wpłata ma być wniesiona.

[8. Domy maklerskie wnoszą, z zastrzeżeniem ust. 18-20, roczne wpłaty w czterech ratach
wnoszonych do ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego każdy kwartał
kalendarzowy, z tym że raty za pierwszy oraz drugi kwartał są równe i wnoszone w
wysokości określonej zgodnie z ust. 1 i 5, zaś raty za trzeci oraz czwarty kwartał są równe
i wnoszone w wysokości określonej zgodnie z ust. 1 i 5 według średniego stanu środków



- 35 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

pieniężnych inwestorów oraz średniej wartości instrumentów finansowych posiadanych
przez inwestorów z drugiego półrocza poprzedniego roku kalendarzowego oraz
pierwszego półrocza roku kalendarzowego, w którym wpłaty są wnoszone, z
zastrzeżeniem ust. 9 i 10.]

<8. Domy maklerskie wnoszą roczne wpłaty w czterech ratach, w terminie do
ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego każdy kwartał kalendarzowy, z tym
że raty za pierwszy oraz drugi kwartał są równe i wnoszone w wysokości określonej
zgodnie z ust. 1 i 5, zaś raty za trzeci oraz czwarty kwartał są równe i wnoszone w
wysokości określonej zgodnie z ust. 1 i 5 według średniego stanu środków
pieniężnych inwestorów oraz średniej wartości instrumentów finansowych
posiadanych przez inwestorów lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych, z
drugiego półrocza poprzedniego roku kalendarzowego oraz pierwszego półrocza
roku kalendarzowego, w którym wpłaty są wnoszone.>

9. W przypadku gdy suma roszczeń inwestorów z tytułu rekompensat przekroczy wysokość
środków zgromadzonych w systemie rekompensat, wartość należnych, a jeszcze
niewpłaconych rat na poczet rocznych wpłat za dany rok kalendarzowy jest wnoszona w
terminie 7 dni od dnia wezwania domów maklerskich do ich wniesienia przez Krajowy
Depozyt.

10. W przypadku gdy suma roszczeń inwestorów z tytułu rekompensat przekroczy wysokość
środków zgromadzonych w systemie rekompensat i należnych, a jeszcze niewpłaconych
rat na poczet rocznych wpłat za dany rok kalendarzowy, kwota rocznych wpłat, które
powinny zostać wpłacone do systemu w tym roku kalendarzowym, może zostać
podwyższona przez zastosowanie stawki nie wyższej jednak niż 1,8 %.

11. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji i
Krajowego Depozytu, dokonuje, w drodze rozporządzenia, podwyższenia, o którym
mowa w ust. 10, oraz określa termin jego płatności, z uwzględnieniem konieczności
zapewnienia realizacji roszczeń inwestorów.

12. W przypadku opóźnienia w dokonaniu wpłaty którejkolwiek z rat, o których mowa w ust.
8 i 9, lub kwoty określonej w ust. 11, Krajowemu Depozytowi przysługuje roszczenie o
zapłatę do systemu rekompensat odsetek w wysokości odsetek pobieranych od zaległości
podatkowych. Wyciągi z ksiąg Krajowego Depozytu, podpisane przez upoważnionych
członków zarządu Krajowego Depozytu i opatrzone jego pieczęcią, stwierdzające
istnienie zobowiązania podmiotu objętego systemem rekompensat i zaopatrzone w
oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są wymagalne, mają moc tytułów
wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wykonalności.

12a. W każdym roku kalendarzowym, najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
pierwszej raty wpłat rocznych za ten rok, Krajowy Depozyt informuje Komisję o domach
maklerskich, obowiązanych do wniesienia wpłat rocznych, o których mowa w ust. 1, oraz
o ich wysokości.

13. W przypadku stwierdzenia, że dom maklerski nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje
obowiązki wynikające z uczestnictwa w systemie rekompensat, Krajowy Depozyt
niezwłocznie informuje o tym Komisję. Wobec domu maklerskiego, który nie wykonuje
bądź nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z uczestnictwa w systemie
rekompensat, Komisja podejmuje środki, o których mowa w art. 167 ust. 1 lub 2.

14. W przypadku gdy oddział domu maklerskiego prowadzący działalność w innym państwie
członkowskim nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z
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uczestnictwa w systemie rekompensat, do którego przystąpił, Komisja po otrzymaniu od
podmiotu zarządzającego tym systemem informacji o zaistnieniu tych okoliczności
współpracuje z tym podmiotem oraz podejmuje środki, o których mowa w art. 167 ust. 1
lub 2, w związku z nienależytym wykonywaniem przez oddział domu maklerskiego
obowiązków wynikających z uczestnictwa w tym systemie.

15. W przypadku gdy od poinformowania Komisji przez właściwy podmiot zarządzający
systemem rekompensat w innym państwie członkowskim upłynęło co najmniej 12
miesięcy i pomimo podjęcia środków, o których mowa w art. 167 ust. 1 i 2, oddział domu
maklerskiego nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z
uczestnictwa w systemie rekompensat innego państwa członkowskiego, Komisja może, w
sytuacji gdy wystąpi o to podmiot zarządzający systemem rekompensat tego innego
państwa członkowskiego, udzielić zgody na wykluczenie oddziału domu maklerskiego z
tego systemu.

16. Oddział domu maklerskiego informuje niezwłocznie klientów o wykluczeniu z systemu
rekompensat innego państwa członkowskiego, wskazując w szczególności datę
wykluczenia.

17. Komisja informuje właściwy podmiot zarządzający systemem rekompensat w innym
państwie członkowskim, do którego przystąpił oddział domu maklerskiego, o zaistnieniu
jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2.

18. Obowiązek wnoszenia rocznych wpłat do systemu rekompensat przez dom maklerski
ulega zawieszeniu, w przypadku gdy dotychczasowe wpłaty domu maklerskiego do
systemu osiągną wysokość określoną zgodnie z ust. 19. Nie wyłącza to obowiązku
dokonania przez dom maklerski wpłaty do systemu w związku z podwyższeniem stawek,
o którym mowa w ust. 10.

19. Wysokość środków powodującą zawieszenie wpłat domu maklerskiego do systemu
rekompensat ustala się odpowiednio, zgodnie z zasadami obliczania wysokości rocznych
wpłat, poprzez zastosowanie dziesięciokrotności stawki, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do środków pieniężnych inwestorów;
[2) ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do instrumentów finansowych inwestorów.]
<2) ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do instrumentów finansowych inwestorów lub

rejestrowanych na rachunkach zbiorczych.>
20. W przypadku przekroczenia wysokości środków, o której mowa w ust. 19, Krajowy

Depozyt zwraca domowi maklerskiemu nadwyżkę wniesionych wpłat. Zwrotu nadwyżki
nie dokonuje się, w przypadku gdy nadwyżka ta jest skutkiem zaprzestania prowadzenia
przez dom maklerski działalności, z którą wiąże się obowiązek wnoszenia wpłat do
systemu.

21. Przepisów ust. 18-20 nie stosuje się w przypadku, gdy z systemu rekompensat dokonano
wypłat na rzecz inwestorów - do czasu, gdy wartość aktywów systemu rekompensat
osiągnie poziom wymagany przepisami prawa.

Art. 147.
Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną w art. 148 ust.
1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania w
stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą
chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem
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instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach regulowanej ustawą działalności
objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą
czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru, w szczególności
informację zawierającą:

1) dane osobowe strony umowy lub innej czynności prawnej;
2) treść umowy lub przedmiot czynności prawnej;
3) dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papierów

wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe
niebędące papierami wartościowymi, lub rachunku pieniężnego służącego do obsługi
tych rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów finansowych, oraz wartość
środków zgromadzonych na tych rachunkach[.]<;>

<4) oznaczenie rachunku zbiorczego, liczbę i oznaczenie zapisanych na nim
instrumentów finansowych oraz dane osób uprawnionych z tych instrumentów
finansowych.>

Art. 150.
1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji

stanowiących taką tajemnicę:
1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z
zastrzeżeniem ust. 2;

2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w
uzupełnieniu do zawiadomienia;

3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182,
poz. 1228);

4) Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub osobom przez niego
upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;

5) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;

6) organom podatkowym i organom Służby Celnej - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;

7) przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego
podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie
niezbędnym do wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem;

7a) przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w
innym państwie członkowskim obowiązkom z zakresu adekwatności kapitałowej w
zakresie niezbędnym do wykonania tych obowiązków;

8) przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze:
a) w przypadku określonym w art. 54 i art. 152,
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b) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.
U. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228);

9) przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub
przez zagraniczną firmę inwestycyjną:

a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze
uzupełniającym,

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze

uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym;

10) przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy
maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w
zakresie określonym w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej;

11) przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1-6, spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o
ofercie publicznej;

[12) między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim
a:

a) podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu
maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku
prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub podmiotem uprawnionym
do badania sprawozdań finansowych zagranicznej firmy inwestycyjnej,

b) sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo
likwidatorem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską,
banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub organem
odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez
Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do
skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu
masą upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych
przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych
domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych;]

<12) między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie
członkowskim a:

a) podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu
maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku
powierniczego lub podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych zagranicznej firmy inwestycyjnej,

b) sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo
likwidatorem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność
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maklerską, banku powierniczego lub organem odpowiedzialnym za
prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
zagranicznej firmy inwestycyjnej

– jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru
przez Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim
albo do skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania
zarządu masą upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub – w zakresie informacji
określonych przepisami o rachunkowości – do celów badania sprawozdań
finansowych tych domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm
inwestycyjnych;>

13) Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego
ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i
zarządzaniem systemem rekompensat;

13a) spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne
do wykonywania tych czynności;

13b) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5
albo ust. 2 pkt 3 emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji
papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami
wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery
wartościowe, za pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te
informacje, są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach
określonych w art. 54 ust. 2;

14) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i

decyzji, także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku
instrumentów finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności
funduszy inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za
uzasadnione,

b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy o nadzorze,

c) w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5
ustawy o nadzorze,

d) w wykonaniu porozumień, o których mowa w art. 20 i art. 23 ustawy o
nadzorze,

e) w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1 ustawy o nadzorze i
w art. 96 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej;

15) przez Komisję:
a) (uchylona),
b) Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w

celu realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie
polityki pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności;
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16) w przypadkach określonych w art. 40, art. 89 ust. 4 i art. 161;
17) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub

wykonaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub
powierniczej, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub
wykonania umowy.

2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20
ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o
którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec
osób, których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób
reprezentujących Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są
przekazywane w związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie
nadzoru.

Art. 170c.
1. W przypadku gdy spółka prowadząca izbę rozrachunkową narusza przepisy prawa, nie

przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy jej uczestników, Komisja może
cofnąć spółce zezwolenie na prowadzenie izby rozrachunkowej lub nałożyć na spółkę
karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.

<Art. 170d.
1. W przypadku gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie przekazuje informacji w

odpowiedzi na przekazane mu przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy
żądanie Komisji, o którym mowa w art. 8b ust. 1, albo przekazuje informacje
nieprawdziwe lub nierzetelne, Komisja może nałożyć na posiadacza rachunku
zbiorczego karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

2. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek zbiorczy nie przekazuje
posiadaczowi rachunku zbiorczego żądania Komisji, o którym mowa w art. 8b
ust. 1, lub nie przekazuje Komisji informacji otrzymanych od posiadacza rachunku
zbiorczego w odpowiedzi na żądanie Komisji, o którym mowa w art. 8b ust. 1,
Komisja może nałożyć na podmiot prowadzący rachunek zbiorczy karę pieniężną
do wysokości 500 000 zł.>

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 7521.
<§ 1.> W razie udzielenia zabezpieczenia przez zajęcie praw z instrumentów finansowych

zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku w rozumieniu
przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, obowiązany w terminie trzech
miesięcy od dnia zajęcia może zlecić ich sprzedaż. Sumę uzyskaną ze sprzedaży
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umieszcza się na rachunku depozytowym sądu. Obowiązany może także zlecić, by
znajdujące się na rachunku sumy pieniężne zostały wpłacone na rachunek depozytowy
sądu. Przepis art. 752 stosuje się odpowiednio.

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010
r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 662 i Nr 131, poz. 763).>

Art. 9118.
§ 1. Do egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów

wartościowych lub innym rachunku, komornik przystąpi przez ich zajęcie. W tym celu
komornik:

1) zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia, jak również
rozporządzać, z wyjątkiem zleceń, o których mowa w § 2, zajętymi instrumentami
finansowymi czy wartościami zebranymi na rachunku;

2) wezwie podmiot prowadzący działalność maklerską, w którym dłużnik ma
rachunek, by nie wykonywał dyspozycji dłużnika, z wyjątkiem zleceń, o których
mowa w § 2, ani też nie wypłacał dłużnikowi pieniędzy ulokowanych na jego
rachunku, lecz zajęte sumy pieniężne do wysokości egzekwowanej należności
wydał komornikowi lub złożył na rachunek depozytowy sądu.

§ 2. Jeżeli znajdujące się na rachunku dłużnika sumy pieniężne nie wystarczają na pokrycie
egzekwowanego roszczenia, podmiot prowadzący działalność maklerską, w którym
dłużnik ma rachunek, niezwłocznie wzywa dłużnika, aby w terminie trzech dni złożył
zlecenie sprzedaży celem zaspokojenia wierzyciela przez okres miesiąca, wskazując,
które ze zdeponowanych instrumentów finansowych mają być przedmiotem zlecenia
sprzedaży. Jeżeli zajęto instrumenty finansowe, które wcześniej były zajęte na
podstawie postanowienia o zabezpieczeniu, dyspozycja dłużnika dotycząca zlecenia ich
sprzedaży będzie wykonana po zajęciu dokonanym w egzekucji, jeżeli samo zlecenie
sprzedaży dłużnik złożył w terminie określonym w art. 7521.

§ 3. Jeżeli dłużnik nie dokona czynności, o której mowa w § 2, albo pomimo wykonania
czynności nie dojdzie do sprzedaży instrumentów finansowych, prowadzący rachunek
w terminie trzech dni powiadamia wierzyciela, za pośrednictwem komornika, jakie
instrumenty finansowe umieszczone są na rachunku. Wierzyciel składa zlecenie
dokonania sprzedaży wybranych instrumentów finansowych.

§ 4. W razie niezłożenia przez wierzyciela w terminie dwóch tygodni zlecenia, o którym
mowa w § 3, albo gdy sprzedaż na zlecenie wierzyciela nie doszła do skutku przez
okres roku, egzekucję umarza się.

§ 5. Jeżeli zajęcia dokonano na rzecz dwu lub więcej wierzycieli, zlecenie, o którym mowa
w § 3, składa kurator ustanowiony w trybie art. 908, chyba że wierzyciele złożą zgodny
wniosek o sprzedaży instrumentów finansowych. W razie ustanowienia kuratora termin
dwutygodniowy liczy się od dnia powołania kuratora.

<§ 6. Przepisów § 1–5 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.>



- 42 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

Art. 94c.
Jeżeli zajęte prawa z instrumentów finansowych zobowiązanego i wierzytelności z rachunku
pieniężnego zostały uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, prowadzący rachunki
niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.

<Art. 94d.
Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z
2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 662 i Nr 131, poz. 763).>

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Art. 5a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

pkt 1-25 pominięte
26) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku

dochodowego[.]<;>
<27) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.>

Art. 30a.
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem

działalności gospodarczej;
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na

rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych
przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą;

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
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6)  od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego
wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:

a) w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
b) z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o

systemie ubezpieczeń społecznych;
7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia

akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz

emerytalny w imieniu członka funduszu;
9) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi

funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego
współmałżonka;

9a)  od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z
subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka
ubezpieczonego;

10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu
albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach
emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;

11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu
środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych;

12) od kwot:
a) wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury

kapitałowej w rozumieniu ustawy o emeryturach kapitałowych,
b) wypłaconych środków gwarantowanych po śmierci uprawnionego do

dożywotniej emerytury kapitałowej, o których mowa w art. 40f ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.

<2a. Od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4
lub 5, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych
zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi
ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11,
podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1
od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz
wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.>

3. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych
funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach
kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub
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tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której
mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.

4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów
wartościowych.

5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w
funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez
pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust.
5a i 5d.

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

8. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą
wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat
na indywidualne konto emerytalne.

8a. Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi,
jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie
emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto
emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów.

8b. W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty
przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się
iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne
konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie.

8c. Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym
że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie
emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie.

8d. Dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych
i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

8e. Przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust.
1 pkt 11.

9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą
podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty
podatku obliczonego od tych przychod(w (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w
art. 42c ust. 5 pkt 1-3 ze źródeł przychodów położonych:

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie
Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i
Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów
(dochodów) z oszczędności osób fizycznych
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- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa w
pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.

11. Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których
mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty
podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani
wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Art. 39.
1. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których

mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia
podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w
przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z
zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się
również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt
46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na
podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów
międzynarodowych.

2. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35,
zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w
terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i
przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi
skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z
zastrzeżeniem ust. 5.

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki
organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są
obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym,
przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika,
o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne
informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według
ustalonego wzoru.

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w związku z zamiarem
opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, o którym mowa
w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do
sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych,
informacji, o której mowa w ust. 3.
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<4a. Informacje, o których mowa w ust. 3, sporządzane przez podmiot prowadzący
rachunki zbiorcze, nie obejmują dochodów wymienionych w art. 30b, uzyskanych z
papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach.>

5. Płatnicy określeni w art. 35 ust. 1 pkt 2 wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia, o
których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sporządzają jedynie informację, o której mowa w
art. 35 ust. 10.

Art. 41.
1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które
dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18,
osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z
zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego
świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości
określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali,
o której mowa w art. 27 ust. 1.

1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym
przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w
art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.

2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa
w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego
usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art.
10 ust. 1 pkt 3.

2a. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od
należności, o których mowa w art. 29, pod warunkiem udokumentowania miejsca
zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność
gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny
zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego
oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; przepis art. 42
ust. 6 stosuje się odpowiednio.

2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a, powinno zawierać dane identyfikacyjne
podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji
podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika.

3. (uchylony).
3a. (uchylony).

[4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek
dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji
podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust.
1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.]

<4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek
dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji
podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art.
30 ust. 1 pkt 2, 4–5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.>
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4a. (uchylony).
4b. (uchylony).
4c. Spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest

obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa
w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

<4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w
art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów)
określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek
dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy,
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli
dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata
świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.>

5. W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a
w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają
zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału
zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne
zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego.

5a. (uchylony).
6. (uchylony).

6a. (uchylony).
7. Jeżeli przedmiotem:

1) wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
2) świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4,
3) świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18

- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub
należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub
świadczenia.

8. Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany
wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed
terminem określonym w art. 42 ust. 1.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek
dochodowy na zasadach określonych w art. 29 bez względu na to, czy podatnik ma
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust.
1a, jeżeli uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji.

<10. W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych
płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust.
1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24
ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym
mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za
pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się
w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku
zbiorczego.>
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Art. 42.
[1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek

oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a
jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia
działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.]

<1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na
podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek
urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według
siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a,
płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.>

[1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o
których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli
płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności,
gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis
art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.]

<1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o
których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania
płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca
prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje,
według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku
pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10,
przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b
stosuje się odpowiednio.>

2. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których
mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

1) w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów
skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje
o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według
ustalonego wzoru;

2) w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów
skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne
informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku
podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.
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3. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku
następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje, o których mowa w
ust. 2, w terminie do dnia zaprzestania działalności.

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14
dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania
podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji, o której
mowa w ust. 2 pkt 2.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o
których mowa w art. 41, dokonujące wypłat świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 46.

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o
których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art.
29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów)
wymienionych w art. 42c ust. 5, dla których sporządza się informację, o której mowa w
art. 42c ust. 1.

<8. Jeżeli płatnik, o którym mowa w art. 41 ust. 10, dokonał wypłaty należności z
tytułu określonego w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, na rzecz podatników będących
osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie
przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11, przepisów ust. 2–7 nie
stosuje się w zakresie dotyczącym takich podatników.>

Art. 45.
1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego

wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w
terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem
ust. 7 i 8.

1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym
odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku
podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,

opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach

określonych w art. 30e.
1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy

według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy
zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według
ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c.

1c. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o
którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych.
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2. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art. 37.
[3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów

opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a.]
<3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów

opodatkowanych zgodnie z art. 29–30a, z zastrzeżeniem ust. 3c.>
3a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy

obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości
lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał
ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek
dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez
płatnika.

<3c. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów
(przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został
pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust.
1 lub 1a.>

4. W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić:
1) różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w

ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek
pobranych przez płatników;

2) należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1;
3) należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2,

albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym
mowa w ust. 1a pkt 2, a sumą należnych za dany rok zaliczek;

4) należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3.
5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania

finansowego dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe.
5a. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji

podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody
ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania
sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

5b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji
stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania
metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający
w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej
przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w
transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.

5c. (uchylony).
5d. (uchylony).
5e. (uchylony).
5f. (uchylony).
5g. (uchylony).
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6. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów
podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub
właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość
podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, właściwy
organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję określającą
wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł
przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa
płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego
obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b, i zamierzają opuścić
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w ust. 1, są
obowiązani złożyć zeznania, o których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy przed
opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 7a.

7a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, którzy wybrali sposób opodatkowania
określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub w art. 29 ust. 4, składają zeznanie podatkowe w terminie
określonym w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji
dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

8. Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 3d, są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po
przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości
dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny
podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed
opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622 i Nr 134,

poz. 781)

Art. 4a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

pkt 1-13 pominięte
14) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku

dochodowego.
<15) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr
211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763).>

Art. 26.
[1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy,
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pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek
dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.]

<1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz
będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy,
pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany
podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże od należności z tytułu odsetek od
papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na
rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych
na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek
dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli
wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym
od podatnika certyfikatem rezydencji.>

1a. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli
podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z
przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie,
złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że
przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach
osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie.

1b. Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od
zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi
handlowej są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego wpłacić na rachunek
urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy według siedziby Morskiej Agencji
naczelnik urzędu skarbowego należny podatek obliczony od przychodu z tytułu wywozu
ładunku i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim. Dowód wpłaty podatku
zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane przekazać
właściwej miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli jednak przed wyjściem statku z portu
polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości przychodu za wywóz ładunków i
pasażerów, zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane
wpłacić zaliczkę na podatek od przewidywanego przychodu, a następnie w ciągu 60 dni
od dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą
wpłaconej zaliczki.

1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują
wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w
związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22
ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem
udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4
pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego:
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1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem
rezydencji, lub

2) istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd,
albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład
jest położony.

1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące
przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2,
prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3
ust. 2, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz
uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego
zakładu; przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio.

1e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawierać dane identyfikujące
podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji
podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika.

1f. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1,
wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2,
lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia
wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem
uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione
zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4
pkt 4.

1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące
przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów wymienionych w art.
6 ust. 1 pkt 10a i 11a, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod
warunkiem:

1) udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jego
miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem
rezydencji, oraz

2) złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego
oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika
należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach.

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g dokonywana jest niezależnie od warunku
istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą
Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym
podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma siedzibę.

2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w
spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają
podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego
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o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w spółdzielniach od dnia
podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W
tym przypadku podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o
którym mowa w ust. 1a.

<2a. W przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w
art. 22 ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami
uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych,
których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w
ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik
pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej
wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich
takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W tym
przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b–3d nie stosuje się w zakresie
dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.

2b. W przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a, a także w przypadku przychodów
z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i
zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 2, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące
rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek
pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza
rachunku zbiorczego.>

[3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy
według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w
sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać
podatnikom, o których mowa w:

1) art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,
2) art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i

pobranym podatku
- sporządzone według ustalonego wzoru.]

<3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2–2b pobrano
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników
wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość
nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa
w art. 4a pkt 15 – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

1) art. 3 ust. 1 – informację o wysokości pobranego podatku,
2) art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i

pobranym podatku
– sporządzone według ustalonego wzoru.
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Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie
powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.>

3a. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie
przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w
terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w
którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w
roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust.
3b.

3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 dni
od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi
oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

3c. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w
terminie do dnia zaprzestania działalności.

3d. Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty,
które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22
ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie
są obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, wpłacić należny
zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w ust. 3, jeżeli
dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób
prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym
mowa w ust. 1a, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1.

5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano tego wydatku.

[6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca,
nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w
terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód,
wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w
przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi
kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać
podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.]

<6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka
przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest
obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w
art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została
płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a
pkt 15 – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
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skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik
jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W
terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o
wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania
informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie
określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.>

7. Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowiązania w
jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Art. 26a.
<1.> W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w

którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, i
podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są
obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3
ust. 2 - do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w
sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według
ustalonego wzoru.

<2. Roczne deklaracje sporządzane przez płatników, o których mowa w art. 26 ust. 2b,
mają charakter zbiorczy i nie wskazują podatników, o których mowa w art. 26 ust.
2a zdanie pierwsze.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

Art. 182.
§ 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba

uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku,
bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika
urzędu celnego do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony
postępowania w zakresie:

1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby
tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

2) posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych,
liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

3) zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów
depozytowych;

4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu
Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;

5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi
papierami wartościowymi.
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§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy
inwestycyjnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie
prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, a także do domów maklerskich oraz
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie naczelnika urzędu
skarbowego lub naczelnika urzędu celnego są obowiązane do sporządzania informacji o
umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z
żądaniem stosuje się odpowiednio.

<§ 3a. Podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211,
poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 662 i Nr 131, poz. 763), na pisemne żądanie
naczelnika urzędu skarbowego są obowiązane do sporządzania informacji o
wysokości dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz podatników
uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na takich rachunkach oraz o
kwocie pobranego podatku. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z
żądaniem stosuje się odpowiednio.>

§ 4. Żądanie udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze
postanowienia.

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 94,

poz. 1037, z późn. zm.)

Art. 328.
§ 1. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z

akcji,
5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
6) ograniczenia co do rozporządzania akcją,
7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

§ 2. Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.
Podpis może być mechanicznie odtwarzany.

§ 3. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji
oraz jego formy.

§ 4. Naruszenie przepisów § 1 pkt 1, 2 i 4 lub § 2 powoduje nieważność dokumentu akcji.
§ 5. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od

dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie
tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza.
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[§ 6. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu spółki publicznej.]

<§ 6. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.>

Art. 412.
§ 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo

głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i

liczby pełnomocników.
§ 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,

chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
§ 4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści

pełnomocnictwa.
§ 5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować

odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
<§ 51. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku

zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z
akcji zapisanych na tym rachunku.>

§ 6. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

§ 7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania
prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Art. 451.
§ 1. Osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia,

obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze
pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez spółkę. Do
oświadczeń tych stosuje się odpowiednio przepisy art. 437.

[§ 2. Po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zarząd wyda
dokumenty akcji zgodnie z uchwałą, o której mowa w art. 449 § 1. W przypadku
zdematerializowanych akcji spółki publicznej, za wydanie dokumentów akcji uważa się
zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi.]

<§ 2. Po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zarząd
wyda dokumenty akcji zgodnie z uchwałą, o której mowa w art. 449 § 1. W
przypadku zdematerializowanych akcji spółki publicznej za wydanie dokumentów
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akcji uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych lub rachunku
zbiorczym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.>

§ 3. Dokumenty akcji mogą być wydane tylko tym akcjonariuszom, którzy wnieśli w pełni
wkłady. Przepisów art. 309 § 3 i § 4 nie stosuje się.

§ 4. Dokumenty akcji wydane z naruszeniem przepisów § 1-3 są nieważne.

Art. 51611.
§ 1. Jeżeli spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną jest spółka zagraniczna, wspólnik

spółki krajowej, który głosował przeciwko uchwale o połączeniu i zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupu jego udziałów lub akcji.

§ 2. Wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie dziesięciu dni od dnia
podjęcia uchwały o połączeniu.

§ 3. Do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji.
[§ 4. Akcjonariusze spółki publicznej posiadający akcje zdematerializowane dołączają do

żądania odkupu imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi. Termin ważności świadectwa nie może upływać przed datą
dokonania odkupu.]

<§ 4. Akcjonariusze spółki publicznej, posiadający akcje zdematerializowane,
dołączają do żądania odkupu imienne świadectwo depozytowe, wystawione
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Termin ważności
świadectwa nie może upływać przed datą dokonania odkupu.>

§ 5. Odkupu udziałów lub akcji dokonuje spółka na rachunek własny bądź na rachunek
wspólników pozostających w spółce.

§ 6. Spółka może nabyć na rachunek własny udziały lub akcje, których łączna wartość
nominalna, wraz z udziałami lub akcjami nabytymi dotychczas przez nią, przez spółki
lub spółdzielnie od niej zależne lub przez osoby działające na jej rachunek, nie
przekracza 25 % kapitału zakładowego.

§ 7. Cena odkupu nie może być niższa niż wartość ustalona dla celów połączenia.

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz.

1228 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 779)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) instytucji obowiązanej - rozumie się przez to:
a) oddziały instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),
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b) instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo bankowe,

c) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

d) Narodowy Bank Polski - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla
osób prawnych, sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na
cele kolekcjonerskie oraz na inne cele, skup złota i wymianę zniszczonych
środków płatniczych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.),

e) instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji
pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących
działalność na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.),

f) firmy inwestycyjne, banki powiernicze, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn.
zm.),

g) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z późn. zm.) oraz spółki handlowe, o których mowa w art. 50a tej
ustawy,

[h) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - w zakresie, w jakim prowadzi
rachunki papierów wartościowych,]

<h) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – w zakresie, w jakim
prowadzi rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze,>

W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 2 stycznia 2016 r., tj. do dnia wejścia
w życie art. 106 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U.09.201.1540).

i) podmioty prowadzące działalność - w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych,

W brzmieniu ustalonym przez art. 106 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540), która wejdzie w życie z
dniem 2 stycznia 2016 r.

i) podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych i gier na automatach,

j) zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, w tym ubezpieczycieli
krajowych, główne oddziały ubezpieczycieli z państwa niebędącego członkiem
Unii Europejskiej, oddziały ubezpieczycieli z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, pośredników ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń na życie,
chyba że za ich działania odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel,

k) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z późn. zm.),

l) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
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m)publicznego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr
168, poz. 1323),

n) notariuszy - w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami
majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych
wykonujących zawód poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy
administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, prawników
zagranicznych świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, biegłych
rewidentów wykonujących zawód, doradców podatkowych wykonujących
zawód,

o) podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych,

p) podmioty prowadzące działalność kantorową,
q) przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność

factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami
szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w
obrocie nieruchomościami,

r) fundacje,
s) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy

z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r.
Nr 112, poz. 766) oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej
operacji,

t) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.),
przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 15.000 euro, również gdy należność za określony
towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji;

pkt 1a-3 pominięte
[4) rachunku - rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek prowadzony w

instytucji finansowej, rachunek prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, rachunek papierów wartościowych i
rachunek pieniężny służący do jego obsługi, rejestr uczestników funduszu, ewidencję
uczestników funduszu inwestycyjnego;]

<4) rachunku – rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek prowadzony w
instytucji finansowej, rachunek płatniczy w instytucji płatniczej, rachunek
prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, rachunek papierów wartościowych i rachunek
zbiorczy oraz służący do ich obsługi rachunek pieniężny w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także rejestr
uczestników funduszu i ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego;>

5) wstrzymaniu transakcji - rozumie się przez to czasowe ograniczenie dysponowania i
korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu
przeprowadzenia określonej transakcji przez instytucję obowiązaną;
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[6) blokadzie rachunku - rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie dysponowania i
korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym
również przez instytucję obowiązaną;]

<6) blokadzie rachunku – rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie
dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych
zgromadzonych na rachunku, w tym również przez instytucję obowiązaną; w
przypadku rachunku zbiorczego blokada może dotyczyć części wartości
majątkowych znajdujących się na takim rachunku;>

6a) zamrażaniu - rozumie się przez to zapobieganie przenoszeniu, zmianie,
wykorzystaniu wartości majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikolwiek
sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności,
posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może
umożliwić korzystanie z wartości majątkowych;

7) (uchylony);
8) jednostkach współpracujących - rozumie się przez to organy administracji rządowej i

samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także
Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli;

9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:
a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o

charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub
zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu
pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez
nią prawnych konsekwencji tych działań,

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw
związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu
ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o
charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych
pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej
działalności,

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w
przypadkach zachowań określonych w lit. a-c

- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były
prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska;

10) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);

11) państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii
Europejskiej, w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem Unii Europejskiej;

12) rozporządzeniu nr 1781/2006 - rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr
1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie
informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz.
UE L 345 z 08.12.2006, str. 1).
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O OSTATECZNOŚCI ROZRACHUNKU W

SYSTEMACH PŁATNOŚCI I SYSTEMACH ROZRACHUNKU PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZASADACH NADZORU NAD TYMI SYSTEMAMI (Dz. U.

z 2010 r. Nr 112, poz. 743)

Art. 1.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pkt 1-16 pominięte
[17) rachunek rozliczeniowy - prowadzony przez agenta rozrachunkowego i

przeznaczony do dokonywania rozrachunku pomiędzy uczestnikami systemu:
rachunek bankowy, rachunek pieniężny, rachunek papierów wartościowych lub
konto depozytowe papierów wartościowych;]

<17) rachunek rozliczeniowy – prowadzony przez agenta rozrachunkowego i
przeznaczony do dokonywania rozrachunku pomiędzy uczestnikami systemu:
rachunek bankowy, rachunek pieniężny, rachunek papierów wartościowych,
rachunek zbiorczy lub konto depozytowe papierów wartościowych;>

18) przedmiot zabezpieczenia - zbywalne aktywa:
a) na których został ustanowiony w związku z uczestnictwem w systemie zastaw,

kaucja lub inne zabezpieczenie, lub
b) przyjęte przez NBP, bank centralny innego państwa członkowskiego lub

Europejski Bank Centralny, w związku z wykonywaniem zadań banku
centralnego;

19) podmiot prowadzący system - partner centralny, agent rozrachunkowy oraz izba
rozliczeniowa, w tym w szczególności izba rozliczeniowa lub izba rozrachunkowa
działająca na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, lub inny podmiot określający wspólne dla uczestników systemu zasady
realizacji ich zleceń rozrachunku.

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U. z

2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.)

[Art. 112.
Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy rachunku bankowego i rachunku papierów
wartościowych upadłego.]

<Art. 112.
Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy rachunku bankowego, umowy
rachunku papierów wartościowych lub umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego
upadłego.>
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USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. O NIEKTÓRYCH ZABEZPIECZENIACH

FINANSOWYCH (Dz. U. Nr 91, poz. 871, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz

z 2009 r. Nr 42, poz. 341)

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) środki pieniężne - środki pieniężne na rachunku oraz roszczenia o wypłatę środków
pieniężnych, w tym z lokat na rynku pieniężnym;

2)  instrumenty finansowe - papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego,
tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz inne instrumenty
finansowe niebędące papierami wartościowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także bankowe papiery wartościowe
i udziały w spółkach;

3) klauzula kompensacyjna - klauzulę przewidującą w razie wystąpienia podstawy
realizacji zabezpieczenia natychmiastowe potrącenie lub kompensatę wierzytelności,
oraz sposób ich dokonania i rozliczenia stron, zawartą w umowie o ustanowienie
zabezpieczenia finansowego, umowie ramowej związanej z tą umową lub w umowie
szczegółowej zawartej w wykonaniu umowy ramowej;

4) podstawa realizacji zabezpieczenia - naruszenie warunków umowy lub inne
zdarzenie, które uprawniają do zaspokojenia się z zabezpieczenia finansowego;

5) prawo użycia - prawo zastawnika do wykonywania praw do przedmiotu
zabezpieczenia, w tym pobierania z niego pożytków oraz rozporządzania tym
przedmiotem, w zakresie określonym w umowie;

6) odpowiedni przedmiot zastępczy - w odniesieniu do:
a) środków pieniężnych - środki pieniężne w tej samej kwocie i w tej samej

walucie,
b) instrumentów finansowych - instrumenty finansowe wyemitowane przez tego

samego emitenta, o tej samej wartości nominalnej oraz walucie, nieróżniące się
między sobą w zakresie zasad przenoszenia praw z tych instrumentów,
uprawnień i obowiązków z nich wynikających, terminów ustalenia praw do
świadczeń z nich wynikających, wysokości i rodzaju tych świadczeń, a także
terminów i trybu ich realizacji, a w szczególności instrumenty finansowe
oznaczone tym samym kodem przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A., lub inne instrumenty finansowe, których przeniesienie ma
nastąpić po wystąpieniu wskazanego w umowie zdarzenia mającego wpływ na
wartość instrumentów finansowych będących przedmiotem zabezpieczenia;

[7) zabezpieczenie na niematerialnych instrumentach finansowych - zabezpieczenie
finansowe na instrumentach finansowych niemających formy dokumentu,
odnotowane na rachunku papierów wartościowych, na innym rachunku, na którym
zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, na
koncie depozytowym, lub w innej ewidencji papierów wartościowych prowadzonej
przez właściwe podmioty.]

<7) zabezpieczenie na niematerialnych instrumentach finansowych –
zabezpieczenie finansowe na instrumentach finansowych niemających formy
dokumentu, odnotowane na rachunku papierów wartościowych, na rachunku
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zbiorczym, na innym rachunku, na którym zapisywane są instrumenty
finansowe niebędące papierami wartościowymi, na koncie depozytowym, lub w
innej ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez właściwe
podmioty.>

Art. 5.
1. Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego określa wierzytelności finansowe

podlegające zabezpieczeniu oraz sposób zabezpieczenia, polegającego na:
1) przeniesieniu - także z zastrzeżeniem odkupu - przez ustanawiającego

zabezpieczenie na przyjmującego zabezpieczenie prawa do środków pieniężnych lub
instrumentów finansowych, albo

2) ustanowieniu przez ustanawiającego zabezpieczenie na rzecz przyjmującego
zabezpieczenie zastawu na prawach do środków pieniężnych lub na instrumentach
finansowych (zastaw finansowy), albo

[3) ustanowieniu blokady na rachunku papierów wartościowych lub na innym
rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami
wartościowymi, albo na koncie depozytowym papierów wartościowych, zgodnie z
odrębnymi przepisami.]

<3) ustanowieniu blokady na rachunku papierów wartościowych, na rachunku
zbiorczym lub na innym rachunku, na którym zapisywane są instrumenty
finansowe niebędące papierami wartościowymi, albo na koncie depozytowym
papierów wartościowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.>

2. Umowa określa ponadto termin, do którego ustanawia się zabezpieczenie, podstawy
realizacji zabezpieczenia oraz, z zastrzeżeniem art. 11, sposób wyceny przedmiotu
zabezpieczenia i zasady rozliczenia stron.

3. Umowa może przewidywać odpowiedni przedmiot zastępczy, a w przypadku zastawu
finansowego również ustanowienie prawa użycia lub zaspokojenie się zastawnika przez
przejęcie przedmiotu zastawu finansowego. Umowa może przewidywać także
zastępowanie środków pieniężnych lub instrumentów finansowych innymi środkami
pieniężnymi lub instrumentami finansowymi.

Art. 7.
1. Ustanowienie zastawu finansowego nie wymaga zawarcia umowy z datą pewną ani

umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi.
[2. Zabezpieczenie na środkach pieniężnych odnotowuje się na rachunku środków

pieniężnych będących przedmiotem zabezpieczenia, zaś zabezpieczenie na instrumentach
finansowych odnotowuje się na rachunku papierów wartościowych, na innym rachunku,
na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, na
koncie depozytowym lub w innej ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez
właściwe podmioty.]

<2. Zabezpieczenie na środkach pieniężnych odnotowuje się na rachunku środków
pieniężnych będących przedmiotem zabezpieczenia, zaś zabezpieczenie na
instrumentach finansowych odnotowuje się na rachunku papierów wartościowych,
na rachunku zbiorczym, na innym rachunku, na którym zapisywane są instrumenty
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finansowe niebędące papierami wartościowymi, na koncie depozytowym lub w innej
ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez właściwe podmioty.>

[Art. 13.
Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego na niematerialnych instrumentach
finansowych, prawa wynikające z tego zabezpieczenia, pierwszeństwo praw, a także
zaspokajanie się z takiego zabezpieczenia podlega wyłącznie prawu państwa, w którym jest
prowadzony rachunek papierów wartościowych, inny rachunek, na którym zapisywane są
instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, konto depozytowe lub inna
ewidencja papierów wartościowych, w której zabezpieczenie to zostało odnotowane. Prawu
temu podlega również nabycie w dobrej wierze niematerialnych instrumentów finansowych.]

<Art. 13.
Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego na niematerialnych instrumentach
finansowych, prawa wynikające z tego zabezpieczenia, pierwszeństwo praw, a także
zaspokajanie się z takiego zabezpieczenia podlega wyłącznie prawu państwa, w którym
jest prowadzony rachunek papierów wartościowych, rachunek zbiorczy, inny rachunek,
na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi,
konto depozytowe lub inna ewidencja papierów wartościowych, w której zabezpieczenie
to zostało odnotowane. Prawu temu podlega również nabycie w dobrej wierze
niematerialnych instrumentów finansowych.>

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146,

poz. 1546, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki

uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo
[2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane

publiczne certyfikaty inwestycyjne, albo]
<2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są

zapisane publiczne certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami
uprawnionymi z publicznych certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na
rachunku zbiorczym, albo >

3) w przypadku niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego
zamkniętego:

a) osoby uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu,
b) osoby wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze

certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.
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2. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe
uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.

3. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Art. 136.
1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji,

fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać przydzielone certyfikaty na
warunkach i w sposób określony w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym
albo warunkach emisji.

2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje:
[1) w chwili wpisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika - w

przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych;]
<1) w chwili zapisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych

uczestnika albo na właściwym rachunku zbiorczym – w przypadku publicznych
certyfikatów inwestycyjnych;>

2) w przypadku niepublicznego certyfikatu inwestycyjnego:
a) przez wręczenie dokumentu w przypadku certyfikatu w formie dokumentu albo
b) z chwilą wpisania certyfikatu w ewidencji uczestników funduszu w przypadku

certyfikatu niemającego formy dokumentu.
3. Na żądanie uczestnika podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu wydaje mu

zaświadczenie o wpisaniu certyfikatu w tej ewidencji.

Art. 141.
1. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego

zamkniętego reprezentujący ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w
danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz:
1) dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5 %

ogólnej liczby certyfikatów:
[a) na rachunku papierów wartościowych - w przypadku publicznych certyfikatów

inwestycyjnych,]
<a) na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym – w

przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych,>
b) w ewidencji uczestników - w przypadku niepublicznych certyfikatów

inwestycyjnych niemających formy dokumentów albo
2) złożył u depozytariusza niepubliczne certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu

w liczbie stanowiącej ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów.
1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty blokadą

daje prawo do jednego głosu w radzie inwestorów.
2. Rada inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni

warunki, o których mowa w ust. 1.
3. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji

lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 1.
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4. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków rady
spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

5. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni
warunki, o których mowa w ust. 1.

6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów uczestnik
wykonuje:

1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku uczestników
będących osobami fizycznymi;

2) przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika lub przez nie więcej niż jednego
pełnomocnika - w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi.

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. O EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW

GOSPODARCZYCH I SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ (Dz. U. Nr 62, poz. 551, Nr 183,

poz. 1538, z 2006 r. Nr 149, poz. 1077 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 767)

Art. 18.
1. Wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według

przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed podjęciem uchwały o połączeniu
albo też, gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez
biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Wniosek o wyznaczenie biegłego składa
zarząd w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Przepisy art. 312 § 5 i 6 Kodeksu
spółek handlowych stosuje się odpowiednio. Zarząd ogłasza ustaloną cenę w dzienniku o
zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia jej ustalenia. Wykupu dokonuje się za
pośrednictwem spółki.

2. Wykupu akcji może dokonać także spółka. Spółka może nabyć w drodze wykupu akcje
własne, których łączna wartość nominalna, wraz z akcjami własnymi nabytymi
dotychczas przez nią, przez jej spółki lub spółdzielnie zależne, lub przez osoby działające
na ich rachunek, nie może przekroczyć 25 % kapitału zakładowego spółki. Spółka,
nabywając akcje własne, wypłaca cenę wykupu akcjonariuszom w terminie trzech
tygodni od dnia jej ogłoszenia przez zarząd spółki.

3. Do wykupu nie stosuje się ograniczeń rozporządzania akcjami, wynikających ze statutu.
4. Osoby, które zamierzają wykupić akcje, wpłacają należność równą cenie wszystkich

nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy spółki w terminie trzech tygodni
od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez spółkę.

5. Zasady przydziału akcji nabywcom określa uchwała zarządu albo rady administrującej.
Jeżeli wykup obejmuje więcej niż 10 % kapitału zakładowego, a w spółce działa rada
nadzorcza, wymagana jest zgoda rady nadzorczej.

6. W terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, spółka wypłaca cenę wykupu
akcjonariuszom, o których mowa w art. 17 ust. 2, oraz wydaje nabywcom dokumenty
uprawniające do wykonywania praw z akcji, z zastrzeżeniem ust. 7.
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[7. W przypadku gdy przedmiotem wykupu są akcje dopuszczone do publicznego obrotu
papierami wartościowymi, przeniesienie tych akcji następuje na podstawie umowy
zawartej między akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą dokonania
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.]

<7. W przypadku gdy przedmiotem wykupu są akcje zarejestrowane w depozycie
papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, przeniesienie tych akcji następuje na podstawie
umowy zawartej między akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą
dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy
albo na właściwym rachunku zbiorczym zgodnie z przepisami tej ustawy.>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM (Dz.

U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538);

2) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539);

3) ustawie o funduszach inwestycyjnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83,
poz. 719);

4) ustawie o giełdach towarowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019);

5) ustawie o nadzorze uzupełniającym - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu
finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719);

6) rynku kapitałowym - rozumie się przez to:
a) rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych - w

zakresie, w jakim do tych papierów wartościowych i instrumentów finansowych
stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz

b)  rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje
wspólnego inwestowania - w zakresie, w jakim do tych usług i podmiotów
stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w pkt 3, oraz

c) rynek towarów giełdowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 4;
7) instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w

rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
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8) papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

9) rachunkach papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunki papierów
wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

<9a) rachunku zbiorczym – rozumie się przez to rachunek zbiorczy w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;>

10) rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi;

11) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 39.
1. W przypadku gdy z uzyskanych informacji, uzasadniających podejrzenie popełnienia

przestępstwa określonego w art. 181-183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
wynika, że transakcja, która została dokonana lub ma zostać dokonana, może mieć
związek z popełnieniem tego przestępstwa, Przewodniczący Komisji lub jego zastępca
może wystąpić do podmiotu nadzorowanego z pisemnym żądaniem dokonania blokady
prowadzonego przez ten podmiot:

[1) rachunku papierów wartościowych,]
<1) rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego,>
2) innego rachunku, na którym są zapisywane instrumenty finansowe niebędące

papierami wartościowymi,
3) rachunku pieniężnego

- na okres nie dłuższy niż 48 godzin od momentu wskazanego w żądaniu. Równocześnie
z żądaniem Przewodniczący Komisji lub jego zastępca składa zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa, załączając informacje i dokumenty dotyczące
blokowanego rachunku.

2. Przez blokadę rachunku, o której mowa w ust. 1, rozumie się czasowe uniemożliwienie
dysponowania i korzystania z całości lub części instrumentów finansowych lub środków
pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w tym również przez podmiot nadzorowany, z
wyłączeniem dokonania rozliczeń w instrumentach finansowych lub środkach
pieniężnych wynikających z transakcji zawartych i zobowiązań wynikających z nabytych
instrumentów finansowych przed otrzymaniem żądania, o którym mowa w ust. 1.

3. Podmiot nadzorowany dokonuje blokady rachunku natychmiast po otrzymaniu pisemnego
żądania, o którym mowa w ust. 1.

3a. Pisemne żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać datę wystąpienia z
żądaniem, zakres oraz termin dokonania blokady rachunku.

4. Dokonanie blokady rachunku w trybie określonym w ust. 1 i 3 wyłącza odpowiedzialność
dyscyplinarną, cywilną, karną oraz inną określoną odrębnymi przepisami podmiotu
nadzorowanego oraz osób działających w jego imieniu.


