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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 

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

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o komisyjnym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych (druk nr 2681) 

 
 

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

skierował w dniu 20 stycznia 2010 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 

Publicznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 9 lutego i 3 marca 2010 r.  

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

 
 
Warszawa, dnia 3 marca 2010 r. 

 
 
 
  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Renata Zaremba  (-) Paweł Arndt 
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projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                              2010 r. 

 

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych 

 

Art. 1. 

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

 „1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje uczest-
nikowi funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek 
uczestnictwa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie 
tych potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w in-
nych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą pocz-
ty elektronicznej. Przekazanie potwierdzenia przy użyciu innego nośnika in-
formacji niż papier może być dokonane jeżeli nośnik ten umożliwia prze-
chowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz 
celu ich sporządzenia i przekazania, zawartych na nim informacji w sposób 
uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w 
wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.”. 

 

Art. 2. 

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

 

 

 

 

 

 

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

1537, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 
769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
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