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S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (druk nr 2022) 

 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 22 maja 2009 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2009 r.  

 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 r. 

 
  Zastępca Przewodniczącego  
 Sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Jan Kulas  (-) Krystyna Skowrońska 
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Projekt 

 

 

 

 

 

USTAWA 

 

z dnia                               2009 r. 

 

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie  
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1151, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty za-
leżne lub w drodze porozumień, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji 
krajowego zakładu ubezpieczeń w liczbie zapewniającej dysponowanie albo 
przekroczenie odpowiednio 20%, 331/3%, 50% głosów na walnym zgroma-
dzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo 
zawiadomić organ nadzoru o zamiarze nabycia albo objęcia. Podmiot, który 
zamierza podjąć inne działania, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powodu-
jące, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się jego podmiotem zależnym, 
obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze organ nadzoru. 
Podmiot dokonujący zawiadomienia przekazuje również informację o po-
siadanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne lub w dro-
dze porozumień akcjach lub prawach z akcji krajowego zakładu ubezpie-
czeń, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych 
przez ten podmiot porozumieniach, stanach faktycznych i prawnych pozwa-
lających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji krajowego zakła-
du ubezpieczeń lub podejmowanie działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi-

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 

959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 
1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, 
Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341. 
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nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych.”; 

2) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa 
z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, ma obowiązek każdorazowo po-
wiadomić o zamiarze zbycia organ nadzoru, jeżeli w wyniku zbycia jego 
udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakłado-
wym spadłby odpowiednio poniżej 10%, 20%, 331/3%, 50%.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie 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, z późn. zm.2)) w art. 69 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Kto: 

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 
75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo 

2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 
75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniej-
szenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 
33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów 

 - jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie 
później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o 
zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej 
z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowa-
nym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transak-
cji.”. 

 

Art. 3. 

Do postępowań wszczętych na podstawie art. 35 i 36 ustawy, o której mowa w art. 1, 
i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 
dotychczasowe.  

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 

235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547. 
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opinia do spruwozdania Kontisji Finansów Publicznych (druk nr 2050) o poselskitn
projekcie ustt,|py o zmitnie ustav)), o działnlności ubezpieczeniowej oraz ustttwy o ofercie
publicznej i warunkach wprowcdzania instrumenkiw ftnansowych tlo T,orgnniiowanego
sJsternu obłotu oraz o spółkaclt publicluych (Iruk 2()22), wyrażona na podstawie art. 9
pk t3wzw iązkuza r t .2us t .  1  pk t  2  i  u s t .2  pk t  2a  us tawy  z  dn ia  8  s i e rpn ia  l 99ó  r .  o
Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz, 191, z póżn. zm')' w związ.ku z
art. 42 ust.4 Regulaminu Sejmu, przez Sekretarza Komitetu Intcgracji Europejskiej
Mikołaj a f)olvgie|ewicza

Szanow nv Panie Pr:ewodniczący,

W związku z przcdstawionvnl sprarvozdaniem Konlisji Finansórv Publicznr'ch (druk
nr 20.5O)(pismo z dnia 1().06.2009 r. nr FPI].0150.l58/2-09) pozwalanr sobie zgłosic
naStępuj ąc.g uwagi:

I' Z uzirsailnienia pro.iektu ustawy wynika, Że ce]enl tego projektu jest częściowa
implementacja d1'rektyr,ły 2007/44/wE do polskiego porządku prawnego' Projekt
stanowi .jednak tlanspoz}cję jedynie części regulacji przewrdzianych rv wr-v.
dyrekt'v-rvie. tj' lv zakresie progólv, których osiągnlęcie lub przekroczenie porvoduje
koniecznośc zalviadomienia organu nadzoru (!. Komisję.r.adzoru F-inansor'vego). Poza
zakresem znian przer,r idzianych w projekcie pozostały kwestie kryteritiw ocenv
ostroŻnościowei nab1,rł.ania znacznych pakietólv akcji oraz grr'aranc.je proceduralne rv
zakre.sie postępo\4/ali plzed organem nadzoru, W związku Z tym nie .jest możiilva
ocena komplelności inrplementacji dyrektywy 2007l44lwE .;edynie na podstawie
prz-edlniotowego poselskrego projektu ustarv,v.



II. Poniewai projekt ustawy stanowi częściową impiementację dyre ktywy 20a7l44lWE to
zgodnie z art. 7 ust' 1 akapit 2 tej dyrekt1tly projekt ten powinien zawierać odnośnik
od tego aktu prawa wspólnotowego.

IIl. Pragnę równieŻ z'aznaczyć, iŻ z'miany wymaga treść uzasadnienia projektu usta\-łT/ w
zakresie' w jakim r,vskazuje ona na konieczność zmiany ustawy o działalności
ubezpieczeniowej ze względu na zarzlIy Komisji Europejskiej przedstawione w toku
postępowania prowadzonego na podstawie art' 226 TwE' (naruszenie nr 200714559).
ZaI^]ty te nie dotyczą bowiem kwestii progów, których osiągnięcie lub przekroczenie
powoduje konieczność Zawiadomienia organu nadzoru, ale kryteriów oceny
ostloŻnościowej danego nabycia akcji. Ponadto dotyczą one implementacji dyrektywy
92149/EWG lv brzmicniu sprzed zmian dokonanych przez dyrektywą 2007/44lWE' w
odpowiedzi Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na ZarzLLty Komisji E'uropejskiej, przyjętej
przez Komitet Europejski Rady Ministrów lv dniu 10 grudnia 2008 r', przedstai,t'ione
Zostało stanowisko' Że klyteria nadzoru ostroŻnościowego nabywania znacznych
pakietów akcj i zakładów ubezpieczeń - określone w dyrektyrł'ie 92l49lEwc _ zostały
prawidłowo 1ransponowane do polskiego porządku pIawnego, a Zatem nie wystąpiło
naruszenie przeZ stlonę polską prawa wspólnotowego- W związku 7' tym, Że przedmiot
zar'zu|ów Komisji Europejskiej nie dotyczy kwestii obj ętej projektem ustawy naleŻy.
odpowiednio zmodyfikowaó jego uzasadnienie poprzez usunięcie stwierdzenia, że
projekt ten stanowi konsekrt'cncję wrv. zarzutów ' co moŹe być rozumiane jako uznanre
ich zasadności.

Wobec poł.yższego należy stwierdzić, iż posclski projekt ustawy o zmianic
ustawy o dzialalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spó|kach publicznych jest zgodny Z prawem Unii Europejskiej z zastrzeir.eniem
wyrażonym w pkt I-III niniejszej opinii.

Z puważaniem,
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