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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
 

 

(druk nr 474) 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. – PRAWO SPÓŁDZIELCZE (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, 

996 i 1250) 

 

Art. 89. 

§ 1. Roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i 

[opinią biegłego rewidenta] <sprawozdaniem z badania> , jeżeli podlega ono 

obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu spółdzielni co najmniej na 14 dni przed 

terminem walnego zgromadzenia w celu umożliwienia członkom spółdzielni zapoznania 

się z nim. 

§ 2. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) 

 

Art. 16f. 

1. Organem prowadzącym rejestr EETS jest minister właściwy do spraw transportu. 

2. Rejestr EETS jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu. 

3. Wpisu do rejestru EETS dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące 

dane: 

1)   firmę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy; 
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3)   imiona i nazwiska osób pełniących funkcje członków zarządu i członków rady 

nadzorczej. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 16e ust. 2. 

5. Sytuację finansową, o której mowa w art. 16e ust. 2 pkt 3, potwierdza się na podstawie: 

1)   zaświadczenia banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek bieżący 

przedsiębiorcy, określającego wielkość posiadanych środków finansowych oraz 

zdolność kredytową i płatniczą; 

2)   zaświadczenia właściwego urzędu w każdym państwie, w którym jest prowadzona 

działalność, stwierdzającego, że przedsiębiorca nie zalega z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, 

rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

3)   zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, jeżeli 

przedsiębiorca jest obowiązany do jego sporządzenia na podstawie przepisów o 

rachunkowości lub innych przepisów szczególnych, a także [opinii biegłego 

rewidenta] <sprawozdania z badania>, jeżeli obowiązek badania sprawozdania 

finansowego wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów 

szczególnych - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 

w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku; 

4)   oświadczenia zapewniającego, że w stosunku do przedsiębiorcy nie zgłoszono 

wniosku o ogłoszenie upadłości lub nie znajduje się on w stanie likwidacji. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)  informacje zawarte we wniosku o wpis do rejestru dostawców EETS są zgodne z 

prawdą; 

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

świadczenia usługi EETS określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych.". 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
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oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera również następujące dane: 

1)   firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

2)   miejsce i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

8. W rejestrze EETS umieszcza się dane, o których mowa w ust. 3, wnioski z oceny, o 

których mowa w art. 16e ust. 4, a także informację o zawieszeniu świadczenia usługi 

EETS. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, i załączane dokumenty, o których mowa w ust. 4-6, 

sporządza się w języku polskim albo wnioskodawca zleca ich tłumaczenie na język 

polski. Tłumaczenie sporządza tłumacz przysięgły lub właściwy konsul Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

10. W przypadku gdy wniosek o wpis do rejestru EETS nie zawiera danych, o których mowa 

w ust. 3, lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w ust. 4-6, minister 

właściwy do spraw transportu wzywa niezwłocznie wnioskodawcę do uzupełnienia 

wniosku, w terminie nie krótszym niż 14 dni. 

11. Wpis do rejestru EETS albo odmowa dokonania tego wpisu następuje w terminie 2 

miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. 

12. Wpis albo odmowa wpisu do rejestru EETS następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Wpisu do rejestru odmawia się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 16e ust. 2, lub 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6. 

13. Minister właściwy do spraw transportu wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

w sprawie wpisu, odmowy wpisu, wykreślenia z rejestru EETS oraz decyzje w tych 

sprawach przedsiębiorcy albo dostawcy EETS oraz zawiadamia o wszczęciu postępowań 

oraz wydaniu decyzji podmioty pobierające opłaty, o których mowa w art. 13i ust. 2, w 

drodze obwieszczeń, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

14. Uprawnienia dostawcy EETS wynikające z decyzji o wpisie do rejestru EETS nie 

przechodzą na podmioty powstałe w wyniku jego podziału albo łączenia się z innymi 

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

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528 i 648) 

 

Art. 14b. 

1. Podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 24c, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie 

przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 4, 

sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez [podmioty 

uprawnione do ich badania] <firmy audytorskie>. 

3. Podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 2, zaliczają odpowiednio do 

przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice 

kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników 

aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych 

pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana 

na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień 

kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku 

podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok 

podatkowy i nie może być zmieniony. 

4. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 2, podatnicy mają obowiązek stosować 

tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku 

podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w 

terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w 

formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. 

5. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa 

w ust. 2, podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok 

podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej metody. Rezygnacja 

może nastąpić po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 2, 

podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, 

zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1895198:part=a14%28b%29u2:nr=1&full=1
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różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień 

poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym 

wybrali tę metodę, stosują zasady, o których mowa w ust. 3. 

7. W przypadku rezygnacji z metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 2, 

podatnicy: 

1)   zaliczają na ostatni dzień roku podatkowego, w którym stosowali tę metodę, 

odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice 

kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości; 

2)   od pierwszego dnia roku podatkowego, następującego po roku, w którym stosowali tę 

metodę, stosują zasady, o których mowa w art. 24c, ustalając różnice kursowe od dnia, 

o którym mowa w pkt 1. 

 

 

 

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

PRAWNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.) 

 

Art. 9b. 

1. Podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie: 

1)   art. 15a, albo 

[2)   przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, 

sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty 

uprawnione do ich badania.] 

<2) przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa 

w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane 

przez firmy audytorskie.> 

2. Podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczają odpowiednio do 

przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice 

kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników 

aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych 

pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana 

na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień 

kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1895198:part=a14%28b%29u6:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1895198:part=a14%28b%29u7p1:nr=1&full=1
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podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok 

podatkowy i nie może być zmieniany. 

3. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy mają obowiązek 

stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku 

roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają 

obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku 

podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, 

zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej 

metody. 

4. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego 

rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej metody. Rezygnacja 

może nastąpić po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, 

zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone 

różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień 

poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym 

wybrali tę metodę, stosują zasady, o których mowa w ust. 2. 

6. W przypadku rezygnacji z metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 

2, podatnicy: 

1)   zaliczają na ostatni dzień roku podatkowego, w którym stosowali tę metodę, 

odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice 

kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości; 

2)   od pierwszego dnia roku podatkowego, następującego po roku, w którym stosowali tę 

metodę, stosują zasady, o których mowa w art. 15a, ustalając różnice kursowe od dnia, 

o którym mowa w pkt 1. 

7. W razie połączenia lub podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych 

przepisów, w przypadku gdy podmiot przejmowany lub dzielony stosował metodę 

ustalania różnic kursowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmioty powstałe w wyniku 

podziału lub połączenia oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na 

skutek tych zdarzeń, z wyjątkiem podmiotu przejmującego przy podziale przez 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1848250:part=a9%28b%29u6p1:nr=1&full=1
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wydzielenie, mają prawo do rezygnacji ze stosowania tej metody, niezależnie od upływu 

czasu jej stosowania. W takim przypadku podmiot ma obowiązek zawiadomić o tej 

rezygnacji, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 30 

dni od daty dokonanego połączenia lub podziału. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 27. 

1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 

4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z 

zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o 

wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego 

miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między 

podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za 

okres od początku roku. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

[2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu 

skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie 

finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których 

sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku 

badania.] 

<2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do 

urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 

10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także 

odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek 

złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania 

finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.> 

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej 

przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są obowiązani 

składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1280285&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995:ver=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1848250:part=a27u2:nr=1&full=1
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dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym 

mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w 

tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej 

zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych 

spółek. 

3. 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. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, 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. 

5.  Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub 

koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym 

równowartość 10 000 000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy 

uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych 

zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi 

zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu 

mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 

szkodliwą konkurencję podatkową. 

6.  (uchylony). 

7.  Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5 , przelicza się na walutę polską po 

średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu 

roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5. 

8.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając informacje 

dotyczące podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi podmiotami, rodzaju i 

przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń, zachodzących pomiędzy podmiotami 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995:ver=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995:ver=2&full=1
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powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio 

lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a także kierując się 

potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego sporządzenia tego sprawozdania. 

9.  (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 

POKREWNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 104. 

1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, 

zwanymi dalej "organizacjami zbiorowego zarządzania", w rozumieniu ustawy, są 

stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje 

radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona 

powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień 

wynikających z ustawy. 

2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach, z 

tym że: 

1)   członkiem organizacji może być również osoba prawna; 

2)   podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga zezwolenia 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

3)   nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego; 

4)   z wnioskiem o wpis zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja 

zbiorowego zarządzania składa odpis decyzji, o której mowa w ust. 6; 

5)   sąd rejestrowy doręcza ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego odpis wniosku o rejestrację zmian statutu organizacji. 

2
1
. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ma prawo 

wypowiedzieć się w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, w terminie 14 dni od 

dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako 

zainteresowany. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1531599:part=a104u2:nr=1&full=1
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3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dającym rękojmię należytego 

zarządzania powierzonymi prawami. 

3
1
. Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie ze swojej 

działalności nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

3
2
. Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi księgi rachunkowe i sporządza 

sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). 

3
3
. Roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarządzania podlega badaniu 

przez biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ kontroli 

wewnętrznej organizacji. 

3
4
. Organizacja zbiorowego zarządzania niezwłocznie przekazuje sprawozdanie, o którym 

mowa w ust. 3
1
, i sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3

2
, wraz [z opinią i raportem 

biegłego rewidenta] <ze sprawozdaniem z badania> ministrowi właściwemu do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podaje je do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej. 

3
5
. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 3
1
, 

uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego 

zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego 

zarządzania i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a także konieczność dokonania 

oceny prawidłowości realizacji przez organizację jej celów statutowych. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizację do usunięcia 

naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem cofnięcia zezwolenia. 

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być cofnięte, jeżeli organizacja: 

1)   nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi jej 

prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony; 

2)   narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia; 

3)   nie wypełnia obowiązku złożenia do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z 

utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w przypadkach określonych w art. 21 ust. 

1 i 2
1
, art. 21

1
 ust. 1 i art. 70 ust. 2

1
, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1551064:ver=3&full=1
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6. Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 

udzieleniu lub o cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania przez organizacje 

zbiorowego zarządzania uprawnień określonych w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych 

rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.> 

 

Art. 53. 

[1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu 

przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed 

zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64, 

podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.] 

<1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega 

zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia 

bilansowego.> 

<1a. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa 

w art. 64, podlega badaniu zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi 

w: 

1) art. 66–68 oraz 
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2) ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. ...), zwanej dalej „ustawą o biegłych 

rewidentach”, oraz 

3) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych 

badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym 

decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. 

Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) – w przypadku jednostek zainteresowania 

publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach.> 

2. (uchylony). 

[2a. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość.] 

<2a. Przepisy ust. 1 i 1a nie dotyczą jednostek, w stosunku do których ogłoszona została 

upadłość.> 

2b. Roczne sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za 

zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy 

zagranicznego, obejmujące dane sprawozdania finansowego tego oddziału. 

3. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 

64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego 

wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z 

zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia 

tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. 

4. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania 

badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. 

5. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, 

dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego 

netto jednostek w ciągu roku obrotowego. 

 

Art. 64. 

1. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych 

oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność: 

[1)   banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a53u5:nr=1&full=1
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<1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków 

zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów 

i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów 

reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;> 

1a)  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

2)   jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi 

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b; 

2a)  jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych; 

2b)  krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego; 

3)   spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji; 

4)   pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który 

sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących 

warunków: 

a)  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 

osób, 

b)  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w 

walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, 

c)  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 

rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 

euro. 

2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 51 

ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania 

finansowego. 

3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo 

zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne 

sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. 

4. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy 

inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe 

subfunduszy. 

5.- 6. (uchylony). 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a64u1p2:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a64u1p2:nr=2&full=1
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[Art. 65. 

1. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta 

pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno 

przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki 

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości. 

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności stwierdzać, czy badane 

sprawozdanie finansowe: 

1)   zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

2)   (uchylony); 

3)   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, 

statutem lub umową; 

4)   (uchylony). 

3. W opinii należy również: 

1)   poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, określonych w art. 69 i 70 

obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia 

sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy; 

2)   wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji 

działalności przez jednostkę; 

3)   wskazać, czy informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają 

postanowienia art. 49 ust. 2 i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym 

sprawozdaniu finansowym; 

4)   złożyć oświadczenie, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas 

badania stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia, i wskazać, 

na czym one polegają; 

4a)  
(29)

 poinformować, czy jednostka, o której mowa w art. 49b ust. 1, sporządziła 

oświadczenie na temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie na temat 

informacji niefinansowych; 

5)   wskazać, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu 

korporacyjnego zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane zgodnie z zakresem 

określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w 

javascript:void(0)
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regulaminach wydanych na podstawie art. 61   tej ustawy, a w odniesieniu do 

określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach - stwierdzić, 

czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi 

w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

3a. Przepisów ust. 3 pkt 3 i 4 nie stosuje się do oświadczenia na temat informacji 

niefinansowych i sprawozdania na temat informacji niefinansowych. 

4. Opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do 

sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z 

uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia 

należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg. 

5. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien przedstawiać w szczególności: 

1)   ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę); 

2)   stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń; 

3)   ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości; 

4)   charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem 

biegłego rewidenta wymagają one omówienia; 

5)   stwierdzenie stosowania się przez bank do obowiązujących zasad w zakresie 

ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości 

ustalenia współczynnika wypłacalności; 

5a)  stwierdzenie stosowania się przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do 

obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, 

oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności; 

6)   stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i 

przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia i umów 

reasekuracji, oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o 

działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, a także prawidłowości 

wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania finansowego pokrycia tego 

marginesu; 

6a)  stwierdzenie utworzenia przez zakład reasekuracji rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i 

przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów reasekuracji, oraz 

zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a61&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a65u5p5:nr=1&full=1
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reasekuracyjnej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i 

posiadania finansowego pokrycia tego marginesu; 

7)   przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze 

wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami 

sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza 

zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki 

biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie 

prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w 

razie potrzeby również w opinii. 

6. Opinia i raport powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji 

rewizyjnej. Powinny one umożliwić biegłemu rewidentowi, niebiorącemu udziału w 

badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie uzasadnienia dla opinii wyrażonej o 

badanym sprawozdaniu finansowym. 

7. Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego podpisuje kluczowy biegły rewident 

przeprowadzający badanie. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do opinii i raportu z badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego.] 

 

Art. 66. 

1. - 3. (uchylony). 

[4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania 

badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający 

sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę 

przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. 

5. Kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego w terminie 

umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty 

wykonania czynności rewizji finansowej ponosi jednostka.] 

<4. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, 

umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik 

jednostki nie może dokonać takiego wyboru. 
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5. Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania 

finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji 

znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie 

sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy 

niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. 

Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana 

jednostka.> 

<5a. Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach 

zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy 

audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby 

przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do 

określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.> 

[6. Badanie lub przegląd sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem 

przepisów art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) są 

nieważne z mocy prawa. 

7. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 5, jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia 

uzasadnionej podstawy. Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub 

standardów rewizji finansowej nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy. O 

rozwiązaniu umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego kierownik 

jednostki oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych informują 

niezwłocznie Komisję Nadzoru Audytowego.] 

<6. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone z naruszeniem przepisów: 

1) art. 69 ust. 6, 7 i 9, art. 70, art. 72 ust. 2, art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 2 i art. 136 

ustawy o biegłych rewidentach, 

2) art. 4 i art. 5 oraz art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w przypadku badania 

ustawowego jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 

ustawy o biegłych rewidentach 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1547102:part=a56u2&full=1
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– jest nieważne z mocy prawa. 

7. Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w 

sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w 

szczególności: 

1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych 

przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki 

zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu; 

2) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia 

opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii; 

3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające 

zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.> 

<8. Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów 

badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie 

sprawozdania finansowego. 

9. O rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz 

firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia 

przyczyn rozwiązania umowy, Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a w przypadku 

jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych 

rewidentach – także Komisję Nadzoru Finansowego. 

10. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych 

rewidentach, jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 tej 

ustawy, jeżeli zaistnieją ku temu uzasadnione podstawy, prawo wniesienia do sądu 

powództwa o rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego przysługuje: 

1) akcjonariuszom, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosów lub co najmniej 

5% kapitału zakładowego w badanej jednostce; 

2) organom badanej jednostki, które nie dokonywały wyboru firmy audytorskiej; 

3) Komisji Nadzoru Finansowego.> 

 

Art. 67. 

[1. Kierownik badanej jednostki zapewnia udostępnienie biegłemu rewidentowi, 

przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych oraz 

dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych 

dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń - 
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niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym 

jednostki.] 

<1. Kierownik badanej jednostki zapewnia biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu 

badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg rachunkowych oraz 

dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich 

innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i 

oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.> 

2. Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przebiegiem 

badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym także od banków i jej doradców 

prawnych - z upoważnienia kierownika badanej jednostki. 

3. Jeżeli przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, to 

uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują także wobec 

jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 

<3a. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do badania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych.> 

[4. Biegli rewidenci, którzy przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego: 

1)   jednostki, jednostek zależnych, współzależnych lub stowarzyszonych - za okresy 

sprawozdawcze poprzedzające rok obrotowy, 

2)   jednostek zależnych, współzależnych lub stowarzyszonych - za rok obrotowy 

- są obowiązani do udzielenia odpowiednich informacji i wyjaśnień biegłemu rewidentowi, 

badającemu za rok obrotowy sprawozdanie finansowe jednostki, w tym jednostki 

dominującej.] 

[Art. 67a. 

Przepisy art. 65, art. 66 ust. 4, 5 i 7 oraz art. 67 stosuje się odpowiednio do badania 

sprawozdań finansowych innych niż określone w art. 64.] 

 

Art. 68. 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do 

udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe 

podlega obowiązkowi badania - także [opinii wraz z raportem biegłego rewidenta] 

<sprawozdania z badania> - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, 
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walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo 

przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom 

sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego. 

 

Art. 69. 

1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie 

finansowe, [opinię biegłego rewidenta] <sprawozdanie z badania>, jeżeli podlegało ono 

badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu 

rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku 

jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 

15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

1a. (uchylony). 

1b. Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego składa we właściwym rejestrze 

sądowym roczne sprawozdanie finansowe oddziału. 

1c. Kierownik oddziału, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub 

instytucji finansowej - w rozumieniu przepisów Prawa bankowego, zwanych dalej 

"instytucją kredytową lub finansową", składa we właściwym rejestrze sądowym, 

sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby 

instytucji kredytowej lub finansowej oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z 

działalności oraz [opinią biegłego rewidenta] <sprawozdaniem z badania>. 

1d. Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz [opinią biegłego rewidenta] 

<sprawozdaniem z badania>. 

1e. Złożeniu we właściwym rejestrze sądowym nie podlega, z zastrzeżeniem ust. 1f, roczne 

sprawozdanie finansowe oddziału instytucji kredytowej lub finansowej. 

1f. [Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 

1c, składa również we właściwym rejestrze sądowym podlegające obowiązkowi badania 

roczne sprawozdanie finansowe oddziału wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli:] 

<Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz dokumentów wymienionych w 
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ust. 1c, składa również we właściwym rejestrze sądowym podlegające obowiązkowi 

badania roczne sprawozdanie finansowe oddziału wraz ze sprawozdaniem z badania, 

jeżeli:> 

1)   roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest 

sporządzone według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub 

2)   w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest spełniony 

warunek wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych 

mających siedzibę w państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

1g. Kierownik jednostki, o której mowa odpowiednio w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1, 

składa we właściwym rejestrze sądowym odpowiednio sprawozdanie z płatności na rzecz 

administracji publicznej lub skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz 

administracji publicznej, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, w terminie 

określonym w ust. 1. 

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 

ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 

dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1. 

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającej roczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. 

4. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego: 

[1)   skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wyższego szczebla 

wraz z opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania,] 

<1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wyższego 

szczebla wraz ze sprawozdaniem z badania,> 

2)   skonsolidowane sprawozdanie z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla 

- w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie później 

niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego jednostki dominującej niesporządzającej 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 11 i art. 55 ust. 2e, kierownik jednostki 

zamieszcza na stronie internetowej tej jednostki przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji 
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niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych 

sporządzone przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, w ciągu 30 dni od dnia jego 

zatwierdzenia, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego tej jednostki 

dominującej. 

 

Art. 70. 

1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest 

obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część 

informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale 

(funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do 

ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz [z opinią biegłego rewidenta] 

<ze sprawozdaniem z badania> oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu 

zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub 

pokryciu straty. 

1a. - 1d. (uchylony). 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". 

3. (uchylony). 

 

Art. 79. 

Kto wbrew przepisom ustawy: 

1)   nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, 

2)   nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, 

oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków, 

3)   nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia, 

4)   nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, 

sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego 

sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze 

sądowym, 

4a)   nie zamieszcza na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których mowa w art. 

49b ust. 9, art. 55 ust. 2c oraz art. 69 ust. 5, 

5)   nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 

68, 
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6)   prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3, 

7)   prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym 

mowa w art. 76h ust. 1<,> 

<8) rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej 

podstawy lub nie informuje Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a w 

odpowiednich przypadkach – Komisji Nadzoru Finansowego, o rozwiązaniu tej 

umowy, 

9) zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 

ustawy o biegłych rewidentach, na okres krótszy niż dwa lata, 

10) stosuje klauzule umowne, o których mowa w art. 66 ust. 5a> 

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O 

KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, 

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

obejmują w szczególności: 

(pkt 1-4 pominięto) 

5.   Informacje o: 

1)   charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych 

w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy jednostki; 

2)   transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 

rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane 

zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 

2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z 

informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi 

informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319037&full=1
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sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące 

poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 

przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny 

ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; 

3)   przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; 

4)   wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz 

wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym 

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w 

związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii 

organu; 

5)   kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 

udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i 

administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości 

oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także 

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 

rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów; 

6)   [wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:] 

<wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 

odrębnie za:> 

[a)   obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 

b)   inne usługi poświadczające,] 

<a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 

b) inne usługi atestacyjne,> 

c)   usługi doradztwa podatkowego, 

d)   pozostałe usługi. 

(pkt 6-10 pominięto) 
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USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. O IZBACH ROLNICZYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315) 

 

Art. 16. 

1. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybranych spośród członków walnego 

zgromadzenia. 

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności: 

1)   kontrola wykonywania uchwał walnego zgromadzenia; 

2)   kontrola działalności finansowej izby; 

3)   przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę 

udzielenia absolutorium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie 

zarządu lub poszczególnych jego członków; 

[4)   podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

rocznego sprawozdania finansowego.] 

<4) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania 

rocznego sprawozdania finansowego.> 

3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem 

komisji rewizyjnej walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym 

posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu. 

5. W przypadku odwołania komisji rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowej komisji 

rewizyjnej dotychczasowa komisja rewizyjna działa do czasu wyboru nowej komisji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. O DORADZTWIE PODATKOWYM (Dz. U. z 2016 r. poz. 

794 i 1948) 

 

Art. 4. 

1. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, są również: 
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1)   organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia 

lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również 

doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków; 

[2)   podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań 

finansowych;] 

<2) firmy audytorskie uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania 

sprawozdań finansowych;> 

3)   spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a)  większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się 

z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym, 

b)  większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach 

nadzoru przysługuje doradcom podatkowym, 

c)  w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne, 

d)  zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia 

udzielonego przez zarząd spółki; 

4)   (uchylony). 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 wykonują czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 

4, wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów 

zatrudnionych w tych podmiotach. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2017 r. poz. 

220) 

 

Art. 44. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz 

eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w 

sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla 

wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie: 
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1)   dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów stałych, kosztów zmiennych i 

przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami 

gazowymi lub energią, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także w odniesieniu do grup odbiorców 

określonych w taryfie; 

2)   niezwiązanym z działalnością wymienioną w pkt 1. 

[1a. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do sporządzania, badania, ogłaszania i 

przechowywania sprawozdania finansowego na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach o rachunkowości.] 

<1a. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do sporządzania, badania, 

ogłaszania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego na zasadach 

i w trybie określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i 

ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą o biegłych rewidentach”, 

oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję 

Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 

z 11.06.2014, str. 66) – w przypadku jednostek zainteresowania publicznego w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach.> 

2. W celu spełnienia wymogów mających zapewnić równoprawne traktowanie odbiorców 

oraz wyeliminowanie subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami, o których 

mowa w ust. 1, w ramach ujawnień w informacji dodatkowej rocznego sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w ust. 1a, należy przedstawić odpowiednie pozycje bilansu 

oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej 

działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 

przesyłania, dystrybucji lub magazynowania paliw gazowych, obrotu paliwami gazowymi, 

skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także wskazać 

zasady alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów do każdej z tych 

działalności. 

2a. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 49a ust. 2, w ramach ujawnień w 

informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1a, 

przedstawia odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla 
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wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej dla 

jednostek wytwórczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach 

pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 

rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, dla których 

nie zakończył się okres korygowania w rozumieniu tej ustawy, oraz wskazuje zasady 

alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów do każdej z tych działalności. 

[3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega badaniu przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W opinii, o której mowa w art. 65 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, biegły rewident powinien stwierdzić, czy 

zamieszczone w informacji dodatkowej odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków 

i strat sporządzone odrębnie dla każdej wykonywanej działalności gospodarczej spełniają 

wymogi, o których mowa w ust. 2, w zakresie zapewnienia równoprawnego traktowania 

odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy tymi działalnościami. 

3a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2a, podlega badaniu przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W opinii, o której mowa w art. 65 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, biegły rewident powinien stwierdzić, czy 

zamieszczone w informacji dodatkowej, o której mowa w ust. 2a, odpowiednie pozycje 

bilansu oraz rachunki zysków i strat spełniają wymogi, o których mowa w ust. 2a.] 

<3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega badaniu przez firmę audytorską 

zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w art. 66–68 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, oraz 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję 

Komisji 2005/909/WE – w przypadku jednostek zainteresowania publicznego w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach. W sprawozdaniu z badania 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, biegły rewident powinien dodatkowo 

stwierdzić, czy zamieszczone w informacji dodatkowej odpowiednie pozycje bilansu 

oraz rachunki zysków i strat sporządzone odrębnie dla każdej wykonywanej 

działalności gospodarczej spełniają wymogi, o których mowa w ust. 2, w zakresie 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927114&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1551064:part=r7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1551064:part=a65&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1551064:part=r7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1551064:part=a65&full=1
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zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania 

subsydiowania skrośnego pomiędzy tymi działalnościami. 

3a.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2a, podlega badaniu przez firmę audytorską 

zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w art. 66–68 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, oraz 

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1a – w przypadku jednostek zainteresowania 

publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach. W 

sprawozdaniu z badania sprawozdania, o którym mowa w ust. 2a, biegły rewident 

powinien dodatkowo stwierdzić, czy zamieszczone w informacji dodatkowej 

odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat, o których mowa w ust. 2a, 

spełniają wymogi, o których mowa w ust. 2a.> 

4. Sprawozdanie finansowe sporządzane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej powinno zawierać 

informację o przychodach z tytułu wykonywania prawa własności do sieci przesyłowej lub 

sieci dystrybucyjnej. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne dokonujące zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, są obowiązane do zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym informacji 

o tych zmianach wraz z uzasadnieniem; zmiany te muszą gwarantować porównywalność 

informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przed 

wprowadzeniem tych zmian oraz po ich wprowadzeniu. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne, które nie jest obowiązane na podstawie odrębnych 

przepisów do publikowania sprawozdań finansowych, udostępnia te sprawozdania do 

publicznego wglądu w swojej siedzibie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH (Dz. U. z 2011 r. 

poz. 924, z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157, 1948 i 2074) 

 

Art. 34. 

1. Partie polityczne sporządzają coroczną informację finansową o otrzymanej subwencji oraz 

o poniesionych z subwencji wydatkach, zwaną dalej "informacją". 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1551064:part=a4&full=1
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2. Partie polityczne składają informację za rok kalendarzowy Państwowej Komisji Wyborczej 

w terminie do 31 marca następnego roku. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, wraz z 

niezbędnymi wyjaśnieniami co do sposobu jej sporządzania, i zakres zawartych w niej 

danych, tak aby umożliwiały w szczególności rzetelną weryfikację danych dotyczących 

przeznaczenia pieniędzy z subwencji, w tym z Funduszu Eksperckiego. 

[4. Informacja składana jest wraz z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta, którego 

wybiera Państwowa Komisja Wyborcza. Koszty sporządzenia opinii i raportu pokrywane 

są przez Krajowe Biuro Wyborcze.] 

<4. Informacja składana jest wraz z załączonym sprawozdaniem biegłego rewidenta, 

którego wybiera Państwowa Komisja Wyborcza. Koszty sporządzenia sprawozdania 

przez biegłego rewidenta pokrywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.> 

4a. Informację składa się na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, którego rodzaj i 

format oprogramowania określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w 

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3. 

5. Informację Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 14 dni od dnia złożenia jej 

Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

Art. 38. 

1. Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej, nie później niż do 31 marca 

każdego roku, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o 

kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze 

środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, zwane dalej 

"sprawozdaniem". 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, wraz z 

niezbędnymi wyjaśnieniami co do sposobu jego sporządzenia, oraz wykaz dołączanych 

dokumentów. Wzór powinien określać w szczególności sposób odrębnego rozliczenia 

środków Funduszu Wyborczego partii politycznej. 

[3. Do sprawozdania załącza się opinię i raport biegłego rewidenta w zakresie wpływów na 

Fundusz Wyborczy partii politycznej. Biegłego rewidenta wybiera Państwowa Komisja 
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Wyborcza, a koszty sporządzenia opinii i raportu pokrywane są przez Krajowe Biuro 

Wyborcze.] 

<3. Do sprawozdania załącza się sprawozdanie biegłego rewidenta w zakresie wpływów 

na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Biegłego rewidenta wybiera Państwowa 

Komisja Wyborcza, a koszty sporządzenia sprawozdania przez biegłego rewidenta 

pokrywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.> 

3a. Sprawozdanie składa się na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, którego 

rodzaj i format oprogramowania określa minister właściwy do spraw finansów publicznych 

w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2. 

[4. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza sprawozdanie wraz z opinią i raportem, o których 

mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w 

terminie 14 dni od dnia złożenia go Państwowej Komisji Wyborczej.] 

<4. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem 

biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 14 dni od dnia złożenia go 

Państwowej Komisji Wyborczej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z 

2017 r. poz. 700) 

 

Art. 8a. 

1. Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek 

akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich: 

1)   akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały 

o ich zmianie; 

2)   teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1; 

3)   uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej 

zmiany umowy lub statutu; 

4)   uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek; 
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[5)   roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe 

grup kapitałowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o 

zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a 

także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli 

obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych;] 

<5) roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania 

finansowe grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy 

uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a 

także sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności jednostek, 

sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane 

sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli obowiązek ich 

sporządzenia wynika z przepisów szczególnych;> 

6)   dokumenty dotyczące zawiązania i zgłoszenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, 

podpisane elektronicznie i sporządzone w systemie teleinformatycznym do obsługi 

zawiązania takiej spółki. 

2. Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie 

dokumentów wymienionych w ust. 1. 

3. Udostępnienie w sposób określony w ust. 2 dokumentów złożonych do akt rejestrowych 

przed dniem 1 stycznia 2007 r. nie jest możliwe, jeżeli upłynął 10-letni okres między datą 

ich złożenia do akt a datą złożenia wniosku o udostępnienie. 

 

Art. 40. 

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż 

dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie 

podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych 

oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów 

zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej 

działalności określa się dla oddziału; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1931676:part=a8%28a%29u1p5:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1931676:part=a8%28a%29u1p5:nr=2&full=1
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2)   wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku 

obrotowego; 

[3)   wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało 

obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości;] 

<3) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało 

obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, na podstawie przepisów 

o rachunkowości;> 

4)   wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku 

lub pokryciu straty; 

5)   wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości 

wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego; 

<5a) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej 

oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, 

jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;> 

6)   (uchylony); 

7)   wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego; 

8)   informację o dniu kończącym rok obrotowy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 

1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85 i 724) 

 

Art. 9cb. 

1. W banku istotnym działają: 

1)   komitet do spraw wynagrodzeń, 

2)   komitet do spraw ryzyka 

- w skład których wchodzą osoby powoływane spośród członków rady nadzorczej banku. 

2. Do zadań komitetu do spraw wynagrodzeń należy opiniowanie i monitorowanie przyjętej w 

banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i 

realizacji tej polityki. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1931676:part=a40p5:nr=1&full=1


- 34 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Do zadań komitetu do spraw ryzyka należy w szczególności: 

1)   opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości banku do podejmowania 

ryzyka; 

2)   opiniowanie opracowanej przez zarząd banku strategii zarządzania ryzykiem w 

działalności banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących 

realizacji tej strategii; 

3)   wspieranie rady nadzorczej banku w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania 

ryzykiem w działalności banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla; 

4)   weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni 

uwzględniają model biznesowy banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w 

przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka 

zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie zarządowi banku propozycji 

mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych 

rodzajów ryzyka. 

4. Bank zapewnia komitetowi do spraw wynagrodzeń dostęp do informacji, zasoby oraz 

wsparcie, niezbędne do realizacji jego zadań, w tym możliwość korzystania przez komitet 

z usług ekspertów zewnętrznych. 

[5. Na wniosek banku niebędącego bankiem istotnym, Komisja Nadzoru Finansowego może 

wyrazić zgodę na połączenie komitetu do spraw ryzyka z komitetem audytu, o którym mowa 

w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000), o ile przynajmniej jeden z członków rady 

nadzorczej banku mających wchodzić w skład połączonego komitetu spełnia warunki 

niezależności. Do oceny spełniania warunków niezależności przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 

i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym stosuje 

się odpowiednio.] 

<5. Na wniosek banku niebędącego bankiem istotnym, Komisja Nadzoru Finansowego 

może wyrazić zgodę na połączenie komitetu do spraw ryzyka z komitetem audytu, o 

którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. …), o ile 

większość z członków rady nadzorczej banku mających wchodzić w skład 

połączonego komitetu, w tym przewodniczący połączonego komitetu spełnia kryteria, 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

o których mowa w art. 129 ust. 3 tej ustawy. Przepisy art. 129 ust. 1, 5 i 6 tej ustawy 

stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 42b. 

Oprócz dokumentów, o których mowa w art. 31 ust. 2, do wniosku o wydanie zezwolenia na 

utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową, o którym mowa w art. 42a ust. 1, 

załącza się: 

1)   [zweryfikowane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych:] 

<zweryfikowane przez firmę audytorską:> 

a)  ustalenie wartości majątku oddziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku o utworzenie banku krajowego, według dotychczasowych zasad 

rachunkowości przyjętych przez oddział, bez ujmowania w aktywach dodatkowych 

składników oraz dokonywania zmian w zasadach ustalania szacunków 

wpływających na wycenę aktywów i pasywów, 

b)  oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym oddziału sporządzoną dla 

celów utworzenia banku krajowego na dzień, o którym mowa w lit. a, stwierdzające, 

że wartość wkładu niepieniężnego odpowiada wartości bilansowej przedsiębiorstwa 

lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oddziału, wycenionych według 

dotychczasowych zasad rachunkowości przyjętych przez oddział instytucji 

kredytowej; 

2)   uwierzytelnioną kopię przekazywanego za pośrednictwem właściwych władz 

nadzorczych państwa macierzystego zawiadomienia dotyczącego zamiaru zaprzestania 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział; 

3)   informację o zezwoleniach, koncesjach oraz ulgach, które zostały przyznane instytucji 

kredytowej w związku z utworzeniem lub działalnością oddziału, wraz z uwierzytelnioną 

kopią zawiadomienia innego niż Komisja Nadzoru Finansowego organu, który wydał 

zezwolenie lub udzielił koncesji, o zamiarze utworzenia banku krajowego i możliwości 

zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 42e ust. 2 pkt 3. 

 

Art. 111. 

1. Bank obowiązany jest ogłaszać w miejscu wykonywania czynności, w sposób ogólnie 

dostępny: 
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1)   stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i 

pożyczek; 

2)   stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat; 

3)   terminy kapitalizacji odsetek; 

4)   stosowane kursy walutowe; 

[5)   bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu;] 

<5) bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu;> 

6)   skład zarządu i rady nadzorczej banku; 

7)   (uchylony); 

8)   nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo 

jednostki organizacyjnej banku. 

9)   (uchylony). 

2. Banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, podać także 

obszar swojego działania oraz bank zrzeszający. 

 

[Art. 134. 

1. Badanie sprawozdań finansowych banku, a także oddziału banku zagranicznego, może być 

zlecone tylko biegłym rewidentom, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 7 

maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

2. Banki obowiązane są przekazywać do Komisji Nadzoru Finansowego zbadane jednostkowe 

i skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w 

ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia oraz z odpisem uchwały bądź postanowienia 

organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.] 

 

<Art. 134. 

1. Badanie sprawozdań finansowych banku, a także oddziału banku zagranicznego, 

może być zlecone tylko biegłym rewidentom, którzy spełniają wymogi określone w 

ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym. 

2. Banki obowiązane są przekazywać do Komisji Nadzoru Finansowego zbadane 

jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem 
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z badania w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia oraz z odpisem uchwały bądź 

postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.> 

 

Art. 141g. 

1. Banki krajowe działające w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1, są obowiązane 

przekazać Komisji Nadzoru Finansowego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 

dni od dnia zatwierdzenia: 

[1)   przez walne zgromadzenie, własne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z 

opinią i raportem biegłego rewidenta; 

2)   sprawozdania finansowe podmiotów zależnych od banku oraz sprawozdania finansowe 

podmiotów, z którymi bank posiada bliskie powiązania, które nie zostały ujęte w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez bank; sprawozdania 

finansowe powinny być przekazane wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.] 

<1) przez walne zgromadzenie, własne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz 

ze sprawozdaniem z badania; 

2) sprawozdania finansowe podmiotów zależnych od banku oraz sprawozdania 

finansowe podmiotów, z którymi bank posiada bliskie powiązania, które nie 

zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez 

bank; sprawozdania finansowe powinny być przekazane wraz ze sprawozdaniem 

z badania.> 

2. Banki krajowe działające w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 2-5, są 

obowiązane ponadto przekazać Komisji Nadzoru Finansowego niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 90 dni od dnia zatwierdzenia, skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe pierwotnego podmiotu dominującego w holdingu lub sprawozdanie finansowe 

sporządzone na najwyższym szczeblu konsolidacji. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządzone w języku obcym, bank przekazuje 

wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w odniesieniu do podmiotów, które zgodnie z 

przepisami o rachunkowości nie są zobowiązane do sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego, na uzasadniony wniosek banku, może zwolnić bank z 

obowiązków określonych w ust. 1-3 lub ograniczyć ich zakres. 
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6. Sprawozdania dla potrzeb związanych z wykonywaniem nadzoru skonsolidowanego 

sporządza się, stosując odpowiednio przepisy o rachunkowości. 

7. Jeżeli w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1, działają przedsiębiorstwa 

pomocniczych usług bankowych, dane zawarte  

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 156) 

 

Art. 18. 

[1. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej podlega badaniu przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych; badanie dokonywane jest za 

każdy rok obrotowy. 

2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiej 

Organizacji Turystycznej dokonuje Rada Polskiej Organizacji Turystycznej. 

3. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawia Radzie Polskiej Organizacji 

Turystycznej oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie finansowe Polskiej 

Organizacji Turystycznej wraz z raportem podmiotu, który dokonał badania sprawozdania 

finansowego.] 

<1. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej podlega badaniu 

przez firmę audytorską; badanie dokonywane jest za każdy rok obrotowy. 

2. Wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiej 

Organizacji Turystycznej dokonuje Rada Polskiej Organizacji Turystycznej. 

3. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawia Radzie Polskiej Organizacji 

Turystycznej oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie finansowe Polskiej 

Organizacji Turystycznej wraz ze sprawozdaniem z badania.> 

4. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej zatwierdza właściwy 

minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. 
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USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, 

z późn. zm.) 

 

Art. 53. 

(§ 1. – 52 pominięto) 

[§ 30f. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "sprawozdanie finansowe", "opinia" oraz 

"raport" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).] 

<§ 30f. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia „sprawozdanie finansowe” 

i „sprawozdanie z badania” mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 

2017 r. poz. 61, 245 i …) oraz ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. …).> 

(§ 31. – 41. pominięto) 

 

[Art. 80b. 

Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu 

sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie 

skarbowe.] 

<Art. 80b. 

Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi 

podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze 

grzywny za wykroczenie skarbowe.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1578, 1579, 2255 i 2260) 

 

[Art. 223. 

Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną 

dziesiątą kapitału zakładowego, może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, 
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wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w celu zbadania 

rachunkowości oraz działalności spółki.] 

<Art. 223. 

Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 

jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może, po wezwaniu zarządu do złożenia 

oświadczenia, wyznaczyć firmę audytorską w celu zbadania rachunkowości oraz 

działalności spółki.> 

 

Art. 395. 

§ 1. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. 

§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 

1)   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2)   powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 

3)   udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów 

spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty 

wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, 

przeglądać dokumenty, o których mowa w § 4, oraz przedkładać do nich uwagi na 

piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone 

zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem. 

[§ 4. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane 

akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym 

zgromadzeniem.] 

<§ 4. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania są 

wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed 

walnym zgromadzeniem.> 
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§ 5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. 

§ 6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i 

nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego 

zwyczajne walne zgromadzenie może się nie odbyć na podstawie uchwały walnego 

zgromadzenia. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego walnego  

 

Art. 442. 

§ 1. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z 

kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel 

(podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki), w tym także z kapitałów 

rezerwowych utworzonych w przypadku określonym w art. 457 § 2, kapitałów 

rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze statutem nie mogą być 

przeznaczone do podziału między akcjonariuszy oraz z kapitału zapasowego. Należy 

jednakże pozostawić taką część kapitałów, które mogą być przeznaczone do podziału, 

jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym. 

[§ 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta, 

jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i 

opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji 

finansowej spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 

bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, 

na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident spółki wybrany do 

badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę 

nadzorczą bada nowy bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, 

które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.] 

<§ 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać 

powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 

wykazuje zysk i sprawozdanie z badania nie zawiera istotnych zastrzeżeń 

dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe 

zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy 

od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, 

firma audytorska wybrana do badania sprawozdania finansowego spółki albo inna 
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firma audytorska wybrana przez radę nadzorczą bada nowy bilans i rachunek 

zysków i strat wraz z informacją dodatkową, które powinny być przedstawione na 

tym zgromadzeniu.> 

§ 3. Nowe akcje, które mają być przydzielone akcjonariuszom na mocy uchwały walnego 

zgromadzenia, nie wymagają objęcia, z uwzględnieniem przepisów art. 443 § 2. 

 

Art. 505. 

§ 1. Wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 

1)   plan połączenia; 

[2)   sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się 

spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 

jeśli opinia lub raport były sporządzane;] 

<2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących 

się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, 

jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;> 

3)   dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2; 

4)   sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o 

których mowa w art. 501; 

5)   opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1. 

§ 2. Jeżeli łącząca się spółka prowadziła działalność w okresie krótszym niż trzy lata, 

sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny obejmować cały okres działalności 

spółki. 

§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów 

dokumentów, o których mowa w § 1 i 2. Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na 

wykorzystanie przez spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania 

informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej. 

§ 3
1
. Przepisów § 1, 2 i § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się, gdy spółka nie później niż na 

miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, 

na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia 

zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do 

publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, na swojej stronie 

internetowej bądź w tym terminie umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej 

dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk. 
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§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek, wspólnikom należy ustnie 

przedstawić istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii 

biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły 

między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały. 

 

Art. 516
7
. 

§ 1. Wspólnicy łączących się spółek i przedstawiciele pracowników, a w braku takich 

przedstawicieli - pracownicy, mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 

1)   plan połączenia; 

[2)   sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się 

spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 

jeżeli opinia lub raport były sporządzane;] 

<2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących 

się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, 

jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane;> 

3)   sprawozdanie uzasadniające połączenie; 

4)   opinię biegłego z badania planu połączenia. 

§ 2. Wspólnicy i przedstawiciele pracowników, a w braku takich przedstawicieli - 

pracownicy, mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów 

dokumentów, o których mowa w § 1. 

 

Art. 540. 

§ 1. Wspólnicy spółki dzielonej i spółek przejmujących mają prawo przeglądać następujące 

dokumenty: 

1)   plan podziału; 

[2)   sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki 

dzielonej i spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i 

raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone;] 

<2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki 

dzielonej i spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze 

sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane;> 

3)   dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2; 
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4)   sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów 

podziału, o których mowa w art. 536; 

5)   opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1. 

§ 2. Jeżeli spółka dzielona lub spółka przejmująca prowadziła działalność w okresie krótszym 

niż trzy lata, sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny obejmować cały okres 

działalności spółki. 

§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki dokumentów, o 

których mowa w § 1. Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę 

środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesłać 

odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej. 

§ 3
1
. Przepisów § 1, 2 i § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się, gdy spółka nie później niż na 

miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, 

na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia 

zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie 

udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, na swojej 

stronie internetowej bądź w tym terminie umożliwi wspólnikom na swojej stronie 

internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk. 

§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o podziale spółki wspólnikom należy ustnie 

przedstawić istotne elementy treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii 

biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły 

między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 719, 831, 904 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 724) 

 

Art. 39. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej powinien 

zawierać: 

1)   dane osobowe (imiona, nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia oraz adresy 

zamieszkania) członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest 

przewidziana, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez 
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spółkę działalności maklerskiej lub będą nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe 

oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej; 

2)   listę wspólników albo akcjonariuszy wraz z procentowym określeniem posiadanych 

przez nich głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu; 

3)   informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy; 

4)   zakres czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać; 

5)   określenie rodzajów towarów giełdowych, które będą przedmiotem czynności, o 

których mowa w pkt 4; 

6)   określenie giełdy lub giełd, na których wnioskodawca zamierza prowadzić działalność 

maklerską; 

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

8)   analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej 

przez pierwsze trzy lata; 

9)   oświadczenia osób, które będą kierować działalnością maklerską, o niekaralności za 

przestępstwa lub wykroczenia określone w art. 41a ust. 1 pkt 4; 

10)  informacje o planowanej organizacji spółki; 

11)  informacje o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach 

lokalowych; 

12)  informacje o poprzednio prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej 

i przyczynach zaprzestania tej działalności; 

13)  w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, 

posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu lub co najmniej 5% kapitału zakładowego wnioskodawcy - dane 

osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub 

wykonywanej działalności gospodarczej oraz informacje o źródłach pochodzenia 

środków przeznaczonych na nabycie udziałów albo akcji towarowego domu 

maklerskiego; 

14)  w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami prawnymi, 

posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu lub co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki będącej 

wnioskodawcą - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, 

zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru wraz z numerem 

wpisu oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz [z opinią podmiotu uprawnionego 
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do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania] <ze sprawozdaniem z 

badania>, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa; 

15)  informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wspólników albo 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu lub 5% kapitału zakładowego spółki będącej 

wnioskodawcą obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, 

siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   umowę spółki albo statut spółki oraz wyciąg z rejestru przedsiębiorców; 

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

pkt 4; 

3)   regulamin organizacyjny oraz regulamin kontroli wewnętrznej; 

3a)  regulamin nadzoru zgodności działalności z prawem; 

3b)  regulamin ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz 

procedury wewnętrzne zapobiegające wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł; 

3c)  regulamin zarządzania konfliktami interesów; 

4)   listę osób, które będą zatrudnione do wykonywania czynności, o których mowa w art. 

38 ust. 2 i art. 38e, zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca 

zamieszkania i numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL - serię 

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

5)   ostatnie sprawozdanie finansowe wraz [z opinią podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych oraz raportem z badania] <zastępuje się wyrazami „ze 

sprawozdaniem z badania>, w przypadku gdy wnioskodawca w chwili składania 

wniosku prowadzi działalność w innej dziedzinie lub prowadził ją przed złożeniem 

wniosku; 

6)   (uchylony). 
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7)   regulacje wewnętrzne, o których mowa w art. 41a ust. 3. 

3. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości, czy wnioskodawca będzie 

przestrzegać zasad uczciwego obrotu i prowadzić działalność w sposób należycie 

zabezpieczający interesy klientów, Komisja może, w zakresie niezbędnym do sprawdzenia 

faktów podanych we wniosku, żądać przedstawienia innych informacji dotyczących 

sytuacji finansowej i prawnej wnioskodawcy lub jego wspólników albo akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu. 

 

Art. 42. 

1. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby towarowego domu 

maklerskiego i do jego lokalu oraz wglądu do ksiąg, dokumentów i innych nośników 

informacji. 

2. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela towarowy dom maklerski jest 

obowiązany do niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii dokumentów i innych 

nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia 

wynika z odrębnych przepisów, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych 

[podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych] <firmie 

audytorskiej>. W przypadku gdy kontrola wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, 

towarowy dom maklerski zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O UTWORZENIU POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260) 

 

Art. 14. 

1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania oraz rocznym planem finansowym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 885, z późn. zm.). 
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1a. - 2. (uchylony). 

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania oraz planu finansowego, Agencja działa na 

podstawie projektów tych planów. 

4. Projekt rocznego planu finansowego Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem 

ustawy budżetowej. 

4a. Prezes Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki projekt planu działania Agencji w następnym roku 

obrotowym, wraz z opinią Rady. 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

5b. Prezes, w terminie 45 dni od zakończenia każdego kwartału, z wyjątkiem ostatniego 

kwartału roku obrotowego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

sprawozdanie z realizacji planu działania i planu finansowego Agencji w danym kwartale, 

wraz z opinią Rady, w celu dokonania oceny, o której mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5c. Minister właściwy do spraw gospodarki, po ogłoszeniu ustawy budżetowej w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie zatwierdza projekt planu działania i 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do wiadomości. 

5d. W przypadku zmiany projektu planu finansowego w wyniku prac nad ustawą budżetową, 

Prezes Agencji dokonuje zmiany projektu planu działania i przekazuje go niezwłocznie, 

wraz z opinią Rady, do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

5e. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego Prezes Agencji 

przekazuje zmieniony plan działania, wraz z opinią Rady, do zatwierdzenia ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki. 

5f. Zatwierdzony, zgodnie z ust. 5d lub 5e, plan działania minister właściwy do spraw 

gospodarki przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych. 

6. Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedstawia do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki następujące dokumenty dotyczące 

poprzedniego roku obrotowego: 

[1)   sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wraz z 

opinią biegłego rewidenta;] 
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<1) sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

wraz ze sprawozdaniem z badania;> 

2)   sprawozdanie z realizacji planu finansowego; 

3)   sprawozdanie z działalności; 

4)   opinię Rady dotyczącą dokumentów określonych w pkt 1-3. 

6a. Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o których mowa w 

ust. 5c-5e i 6, zasięga opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i 

ministra właściwego do spraw pracy. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i 

minister właściwy do spraw pracy przedstawiają swoje opinie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania odpowiednio projektu planu działania albo jego zmiany. 

7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy. 

8. Plan działania Agencji w pierwszym roku obrotowym Prezes przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. 

Jeśli do tego czasu Rada nie zostanie powołana, Prezes przedstawia plan działania Agencji 

bez opinii Rady. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 

się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826) 

 

Art. 15. 

1. Banki spółdzielcze mogą tworzyć związki rewizyjne określone w ustawie - Prawo 

spółdzielcze. 

2. (uchylony). 

3. Związek rewizyjny na rzecz zrzeszonych w nim banków spółdzielczych w szczególności: 

1)   przeprowadza lustracje; 

[2)   bada sprawozdania finansowe po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 47 pkt 

5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1000), z tym, że zasady bezstronności i niezależności, określone w art. 

56 ust. 3 tej ustawy, stosuje się wyłącznie do biegłych rewidentów przeprowadzających 
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badanie sprawozdania finansowego oraz osób mogących wywierać wpływ na to 

badanie;] 

<2) bada sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 

poz. …);> 

3)   prowadzi działalność szkoleniową i instruktażową. 

[4. Związek rewizyjny przekazuje wnioski wynikające z przeprowadzonej lustracji, opinię i 

raport biegłego rewidenta bankowi zrzeszającemu.] 

<4. Związek rewizyjny przekazuje wnioski wynikające z przeprowadzonej lustracji i 

sprawozdanie z badania bankowi zrzeszającemu.> 

5. Przepisy art. 134 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie zasad powoływania biegłych 

rewidentów, oraz art. 136, w zakresie obowiązku powiadamiania Komisji Nadzoru 

Finansowego o stwierdzonych podczas lustracji nieprawidłowościach, stosuje się 

odpowiednio. 

6. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519) 

 

Art. 400h. 

1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich 

funduszy należy odpowiednio: 

1)   ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

2)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów 

wojewódzkich funduszy w sprawach emisji obligacji własnych oraz zaciągania 

kredytów i pożyczek; 

3)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów 

wojewódzkich funduszy o udzielenie pożyczek i dotacji, których wartość jednostkowa 

przekracza: 
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a)  w przypadku pożyczki lub dotacji z Narodowego Funduszu - równowartość 

odpowiednio kwoty 1 000 000 euro lub 500 000 euro, 

b)  w przypadku pożyczki lub dotacji z wojewódzkiego funduszu - 0,5% przychodów 

uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim; 

4)   zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów 

wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych 

Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

5)   ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Narodowego Funduszu i 

pracowników Biura Narodowego Funduszu oraz członków zarządów wojewódzkich 

funduszy i pracowników biur wojewódzkich funduszy; 

6)   kontrola działalności Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich 

funduszy; 

7)   składanie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, sprawozdań 

z działalności: 

a)  Narodowego Funduszu - ministrowi właściwemu do spraw środowiska, 

b)  wojewódzkich funduszy - właściwemu zarządowi województwa oraz ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska; 

8)   ustalanie zasad i trybu udzielania poręczeń, w tym dopuszczalnej łącznej wysokości 

udzielanych poręczeń oraz dopuszczalnej wysokości poręczeń za zobowiązania 

podmiotu lub grupy podmiotów, oraz trybu i zasad pobierania opłat prowizyjnych od 

poręczeń. 

1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy także: 

1)   przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej strategii 

działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

2)   uchwalanie, raz na 4 lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i 

wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok objęty 

tą strategią; 

3)   uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania Narodowego Funduszu, wynikającej ze 

wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 

30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą strategią; 
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4)  uchwalanie, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów programowych, o 

których mowa w art. 14 ust. 1, i list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych 

przez wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie list priorytetowych 

programów Narodowego Funduszu, do dnia 31 stycznia każdego roku; listy programów 

priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z 

Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

5)   uchwalanie projektów rocznych planów finansowych; 

6)   uchwalanie planu finansowego w układzie zadaniowym; 

7)   ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i 

rozliczania dotacji; 

8)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli 

zobowiązanie z tego tytułu przekracza równowartość kwoty 1 000 000 euro; 

9)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w sprawach nabywania 

obligacji, obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach oraz wnoszenia 

udziałów do spółek; 

10)  dokonywanie wyboru [podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego] 

<firmy audytorskiej>. 

3. (uchylony). 

4. Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy także: 

1)   uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania wojewódzkich funduszy, wynikających ze 

wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z 

uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok 

objęty tymi strategiami; 

2)  uchwalanie planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada każdego 

roku, na rok następny, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz strategii działania wojewódzkich 

funduszy i wojewódzkich programów ochrony środowiska; 

3)   zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć 

priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu 

w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z Unii 

Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie finansowania przedsięwzięć 

dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego; 
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4)   uchwalanie rocznych planów finansowych; 

5)   ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i 

rozliczania dotacji; 

5a)  zatwierdzanie wniosków zarządu wojewódzkiego funduszu o udzielenie poręczeń, 

jeżeli zobowiązanie z tego tytułu przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez ten 

fundusz w roku poprzednim; 

6)   dokonywanie wyboru [podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego] 

<firmy audytorskiej>; 

7)   zatwierdzanie wniosków zarządów wojewódzkich funduszy w sprawach nabywania 

lub zbywania nieruchomości. 

5. Dopuszczalna łączna wysokość udzielanych poręczeń nie może być wyższa niż 60% 

wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu albo wojewódzkiego 

funduszu. 

6. Dopuszczalna wysokość poręczeń za zobowiązania podmiotu lub grupy podmiotów nie 

może przekroczyć 20% wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu 

albo wojewódzkiego funduszu. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 

1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 175. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 174 ust. 1, powinien zawierać: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę oraz adres; 

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada; 

3)   określenie rodzaju działalności; 

4)   miejsce wykonywania działalności (lotnisko). 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca obowiązany jest dołączyć: 

1)   dokumenty, o których mowa w art. 166 ust. 3 pkt 1 i 3, oraz plan gospodarczy 

przedsiębiorstwa obejmujący co najmniej 2 lata działalności: 
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a)  wykazujący w sposób wiarygodny, że przedsiębiorca jest w stanie wypełnić 

istniejące i prawdopodobne przyszłe zobowiązania finansowe w okresie 24 miesięcy 

od dnia rozpoczęcia działalności, 

b)  zawierający informacje dotyczące struktury kapitałowej, płynności finansowej 

przedsiębiorstwa, źródeł finansowania działalności, powiązań finansowych 

udziałowców lub akcjonariuszy z inną działalnością, prognoz przepływów 

finansowych związanych z wykonywaniem działalności 

c)  (uchylona) 

- oraz dokument potwierdzający, że osobom zarządzającym działalnością 

przedsiębiorstwa nie cofnięto koncesji w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem 

wniosku oraz spełniają one wymóg dobrej reputacji, z tym że wymóg dobrej 

reputacji nie jest spełniony przez osoby, które zostały skazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, wiarygodności dokumentów, a także dokumenty potwierdzające, że 

przedsiębiorstwo jest objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych; 

[1a)  zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, jeżeli 

przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, oraz opinię biegłego rewidenta, 

jeżeli obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów o 

rachunkowości;] 

<1a) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, jeżeli 

przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, oraz sprawozdanie 

z badania, jeżeli obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika 

z przepisów o rachunkowości;> 

2)   projekt zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, systemu ratownictwa i ochrony 

przeciwpożarowej lotniska, osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego na lotnisku 

oraz zatwierdzony przez Prezesa Urzędu program ochrony lotniska przed aktami 

bezprawnej ingerencji; 

3)   certyfikat uzyskany w trybie określonym w art. 160; 

4)   w przypadku lotniska, o którym mowa w art. 174 ust. 3 pkt 5, dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogów określonych w tym przepisie. 
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3. Prezes Urzędu odmawia udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 173 ust. 1, jeżeli: 

1)   udzielenie zezwolenia byłoby sprzeczne z wiążącymi umowami lub przepisami 

międzynarodowymi; 

2)   przedsiębiorcy cofnięto zezwolenie na ten sam rodzaj działalności w okresie ostatnich 

5 lat przed złożeniem wniosku; 

3)   wnioskodawca nie spełnił wymagań określonych w ustawie. 

3a. Prezes Urzędu może odmówić udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 

1, lub ograniczyć w zezwoleniu przedmiot, zakres lub obszar działalności w stosunku do 

wniosku o udzielenie zezwolenia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, 

porządku publicznego lub zdrowia publicznego. 

4. Zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1, cofa się jeżeli: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej zezwoleniem; 

2)   przedsiębiorca nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w oznaczonym terminie 

albo zaprzestał prowadzenia działalności objętej zezwoleniem; 

3)   otwarto likwidację przedsiębiorcy; 

4)   przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w niniejszej ustawie. 

4a. Prezes Urzędu może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1, lub 

zmienić jego zakres ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, porządku 

publicznego lub zdrowia publicznego. 

4b. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1, z 

przyczyn określonych w ust. 4, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie 

zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się wykonalna. 

4c. Prezes Urzędu może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, lub 

zmienić jego zakres, jeżeli podmiot wykonujący obsługę naziemną nie spełnia z własnej 

winy wymagań, o których mowa w art. 177 ust. 3 ustawy. 

4d. Na wniosek zarządzającego lotniskiem Prezes Urzędu może cofnąć zezwolenie, o którym 

mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, lub zmienić jego zakres, jeżeli podmiot wykonujący obsługę 

naziemną nie przestrzega obowiązujących go zasad sprawnego funkcjonowania portu 

lotniczego. 

4e. W przypadku ograniczenia liczby zezwoleń w danym porcie lotniczym Prezes Urzędu 

cofa lub zmienia zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, wydanego 
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przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, w zakresie wskazanym w decyzji, 

o której mowa w art. 179 ust. 1. 

5. Zezwolenia, o którym mowa w art. 173 ust. 1, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy 

niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, z zastrzeżeniem art. 179 ust. 11. 

6. W zezwoleniu, o którym mowa w art. 173 ust. 1, określa się: 

1)   osobę wnioskodawcy, jego adres oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

2)   przedmiot działalności; 

3)   strukturę kapitałową przedsiębiorcy - w przypadku zezwolenia na zarządzanie 

lotniskiem użytku publicznego; 

4)   miejsce wykonywania działalności; 

5)   termin rozpoczęcia działalności; 

6)   okres ważności zezwolenia; 

7)   szczególne warunki wykonywania działalności. 

7. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku 

publicznego jest obowiązany: 

1)   zachowywać warunki prowadzenia działalności określone w decyzjach 

administracyjnych Prezesa Urzędu; 

2)   zgłaszać Prezesowi Urzędu zmiany danych zawartych w wydanych przez Prezesa 

Urzędu decyzjach administracyjnych dotyczących tego podmiotu; 

[3)   przekazywać do wiadomości Prezesa Urzędu, w terminie 7 miesięcy od zakończenia 

roku obrotowego, sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe za 

poprzedni rok obrotowy, wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek 

sporządzania i poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości, a 

na żądanie Prezesa Urzędu - inne informacje i dokumenty istotne dla oceny działalności 

przedsiębiorstwa w latach następnych;] 

<3) przekazywać do wiadomości Prezesa Urzędu, w terminie 7 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie z działalności oraz roczne 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z 

badania, jeżeli obowiązek sporządzania i poddania sprawozdania badaniu wynika 

z przepisów o rachunkowości, a na żądanie Prezesa Urzędu – inne informacje i 

dokumenty istotne dla oceny działalności przedsiębiorstwa w latach następnych;> 

4)   zapewniać użycie właściwego, specjalistycznego sprzętu oraz powierzać czynności w 

zakresie prowadzonej działalności osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje; 
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5)   zawiadamiać Prezesa Urzędu o zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu 

działalności; 

6)   umożliwić osobom uprawnionym przeprowadzanie kontroli działalności jego 

przedsiębiorstwa; 

7)   powiadamiać Prezesa Urzędu, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, o zamiarze 

nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, o których mowa w art. 64 i 64a. 

8. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania 

zezwolenia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1, może ubiegać się o przyrzeczenie 

wydania zezwolenia, zwane dalej "promesą". 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, 

UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE 

UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 i 1948) 

 

Art. 99. 

1. Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń 

przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, 

jeżeli posiadane dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej kapitałowego 

wymogu wypłacalności nie gwarantują w pełni wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, ma charakter pożyczki zwrotnej, której 

wysokość nie może przekroczyć wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

celów wypłacalności, wynikających z przejmowanego portfela ubezpieczeń 

obowiązkowych, i która może być przeznaczona przez zakład ubezpieczeń tylko na 

zaspokojenie interesów uprawnionych z umów ubezpieczenia przejmowanego portfela 

ubezpieczeń obowiązkowych. 

3. Udzielanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek zakładu 

ubezpieczeń. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać: 

[1)   sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta;] 

<1) sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania;> 
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2)   pozytywną opinię organu nadzoru co do celowości przejęcia portfela ubezpieczeń. 

5. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez Fundusz na warunkach 

korzystniejszych od ogólnie stosowanych. 

6. Warunki udzielanej pomocy finansowej, w szczególności termin oraz wysokość rat i 

odsetek, określa umowa zawierana pomiędzy Funduszem a zakładem ubezpieczeń 

przejmującym portfel ubezpieczeń. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I 

ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724) 

 

Uwaga: użyte w art. 22 w ust. 1 w pkt 12, w art. 36a w ust. 3 w pkt 1, w art. 70h w ust. 

5 w pkt 1, w art. 70s w ust. 3 w pkt 15 w lit. d, w art. 117b w ust. 1 w pkt 10, 

w art. 169b w ust. 2 w pkt 5 i w ust. 3 w pkt 7, w art. 169f w ust. 7, w art. 

169p w ust. 2 w pkt 7, w art. 169w w ust. 1 w pkt 5, w art. 208t w ust. 2, w 

art. 208zs w ust. 1, w art. 220 w ust. 1, w art. 222a w ust. 2 w pkt 2, w art. 

223 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 232 w ust. 3 w zdaniu 

pierwszym w różnej liczbie i przypadku wyrazy [podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych] zastępuje się użytymi w odpowiedniej 

liczbie i przypadku wyrazami <firma audytorska>; 

 

Art. 32. 

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki 

uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem: 

1)    towarzystwa będącego organem tego funduszu lub zarządzających tym funduszem i 

prowadzących jego sprawy: spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE; 

2)   towarzystwa niebędącego organem tego funduszu; 

3)   firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w 

art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału 

instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie 
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przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych. 

2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach należących do EEA mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem 

podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

innego niż podmioty, o których mowa w ust. 1. 

2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2: 

1)   nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie 

otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje 

jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób 

nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za 

pośrednictwem tego podmiotu; 

2)   nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2, lub 

czynnościami nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, w których zbywaniu i odkupywaniu 

pośredniczy; 

3)   prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej 

instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji 

kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie 

trzecim lub oddziału banku zagranicznego. 

2b. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego 

doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada 

zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. 

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się: 

1)   statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy 

oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru; 
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2)   schemat i opis powiązań kapitałowych; 

[3)   ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego 

sprawozdania, inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną 

sytuację finansową wnioskodawcy;] 

<3) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, 

a w przypadku braku sprawozdania finansowego – inne dokumenty i 

informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową 

wnioskodawcy;> 

4)   wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą 

zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy; 

5)   dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

6)   dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat związanych 

z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa; 

7)   wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

8)   opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

9)   wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

10)  informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i 

odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

11)  procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej; 

12)  zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

13)  dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i 

doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego; 

14)  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, 

wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 
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4a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się 

odpowiednio. 

5. (uchylony). 

6. Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy: 

1)   dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4; 

2)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze 

stanem faktycznym; 

3)   wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 

lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na 

jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy. 

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu. 

8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie 

informuje Komisję. 

9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o każdej 

zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o 

których mowa w ust. 4 pkt 1, 5 i 6, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich 

wiadomości. 

9a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do 

dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, przedstawiające jego sytuację 

finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości 

przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu pośredniczenia w 

zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów 

uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach należących do EEA. 

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie 

przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z 

połączeniem lub podziałem tego podmiotu. 

 

Uwaga: użyte w art. 36a w ust. 5, w art. 70h w ust. 7, w art. 169j w ust. 2, w art. 169n w 

ust. 1 w pkt 3 i 4, w art. 169o w ust. 3, w art. 208u w ust. 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 208zf w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 208zt 

w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 208zzf w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 272c w ust. 1 w pkt 5 oraz w art. 276e w 
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ust. 1 w pkt 5 w różnym przypadku wyrazy [podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami <firma audytorska badająca sprawozdania finansowe>; 

 

Uwaga: użyte w art. 46a w ust. 1 w pkt 3, w art. 46c w ust. 1 w pkt 3, w art. 58 w ust. 1 w 

pkt 8 oraz w art. 192 w ust. 4 w pkt 4 wyrazy [z opinią podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania] zastępuje się 

wyrazami <ze sprawozdaniem z badania>; 

 

Uwaga: użyte w art. 58 w ust. 1 w pkt 10 i 10a oraz w art. 70s w ust. 3 w pkt 4 w lit. b i w 

pkt 6 wyrazy [z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych i raportem z badania] zastępuje się wyrazami <ze sprawozdaniem 

z badania>; 

 

Art. 70g. 

1. Zarządzający ASI może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, z uwzględnieniem 

art. 75-82 rozporządzenia 231/2013, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez 

tego zarządzającego. 

2. Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania faktycznego 

wykonywania działalności, o której mowa w art. 70e, przez zarządzającego ASI. 

3. Zarządzający ASI niezwłocznie informuje Komisję o zamiarze zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 1, oraz zamiarze zmiany jej zakresu, a następnie przekazuje Komisji 

informację o jej zawarciu, zmianie jej zakresu i rozwiązaniu. 

4. Do powierzania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez 

zarządzającego ASI oraz przekazywania i dalszego przekazywania ich wykonywania 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 45a ust. 4-4d i 7 oraz art. 46 ust. 9. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem 

inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią albo zlecenie 

zarządzania ryzykiem, może być, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013, 

zawarta wyłącznie z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem kapitałowym i posiadającym zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 
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6. Zawarcie przez zarządzającego ASI umowy, o której mowa w ust. 1, której przedmiotem 

jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub 

jego częścią albo zlecenie zarządzania ryzykiem, z podmiotem innym niż określony w ust. 

5, wymaga zgody Komisji. 

7. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 6, której 

przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki 

inwestycyjnej lub jego częścią, zarządzający ASI załącza: 

1)   statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o 

którym mowa w ust. 6, wraz z odpisem z właściwego rejestru; 

2)   projekt umowy, o której mowa w ust. 6; 

[3)   opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o 

którym mowa w ust. 6, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - 

inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową 

podmiotu, o którym mowa w ust. 6;] 

<3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o 

którym mowa w ust. 6, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku 

sprawozdania finansowego – inne dokumenty i informacje przedstawiające 

rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w ust. 6;> 

4)   schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w ust. 6; 

5)   opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, warunków technicznych i 

organizacyjnych do wykonywania umowy; 

6)   procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6; 

7)   zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i 

wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6; 

8)   dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 6, lub 

prowadzących sprawy tego podmiotu, oraz osób nadzorujących działalność tego 

podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją 

z Krajowego Rejestru Karnego; 

9)   dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o 

którym mowa w ust. 6, mających istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, w tym osób mających wpływ na decyzje inwestycyjne alternatywnej 
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spółki inwestycyjnej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz 

informacją z Krajowego Rejestru Karnego; 

10)  wskazanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy umowa, wraz z 

informacjami obejmującymi: 

a)  łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

b)  opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, 

c)  profil ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej; 

11)  uzasadnienie zawarcia przez zarządzającego ASI umowy z podmiotem, o którym 

mowa w ust. 6. 

8. Komisja odmawia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 7, w przypadku gdy: 

1)   dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 7; 

2)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze 

stanem faktycznym; 

3)   z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym 

mowa w ust. 6, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego 

doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami; 

4)   z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym 

mowa w ust. 6, może wykonywać powierzone przez zarządzającego ASI czynności z 

naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie 

zabezpieczający interesy inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej. 

9. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 6, której 

przedmiotem jest zlecenie zarządzania ryzykiem alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

zarządzający ASI załącza: 

1)   statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o 

którym mowa w ust. 6, wraz z odpisem z właściwego rejestru; 

2)   projekt umowy, o której mowa w ust. 6; 

[3)   opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o 

którym mowa w ust. 6, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego 

sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną 

sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w ust. 6;] 
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<3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, 

o którym mowa w ust. 6, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku 

braku sprawozdania finansowego – inne dokumenty i informacje 

przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym 

mowa w ust. 6;> 

4)   schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w ust. 6; 

5)   opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, warunków technicznych i 

organizacyjnych do wykonywania umowy; 

6)   procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6; 

7)   zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i 

wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6; 

8)   dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 6, lub 

prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego 

podmiotu wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz 

informacją z Krajowego Rejestru Karnego; 

9)   dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o 

którym mowa w ust. 6, mających istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz 

informacją z Krajowego Rejestru Karnego; 

10)  wskazanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy umowa, wraz z 

informacjami obejmującymi: 

a)  łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

b)  opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, 

c)  profil ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej; 

11)  uzasadnienie zawarcia przez zarządzającego ASI umowy z podmiotem, o którym 

mowa w ust. 6. 

10. Komisja odmawia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy: 

1)   dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 9; 

2)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze 

stanem faktycznym; 



- 66 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym 

mowa w ust. 6, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego 

doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem; 

4)   z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym 

mowa w ust. 6, może wykonywać powierzone przez zarządzającego ASI czynności z 

naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie 

zabezpieczający interesy inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej. 

11. Zgoda, o której mowa w ust. 7 lub 9, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia 

likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w ust. 6. 

12. O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiotu, o którym 

mowa w ust. 6, podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję. 

13. Podmiot, o którym mowa w ust. 5 i 6, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie 

danych, o których mowa w ust. 7 pkt 8 i 9 lub w ust. 9 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w 

dokumentach, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4-6 lub w ust. 9 pkt 1, 2 i 4-6, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości. 

14. Przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalsze przekazanie, o którym mowa w 

art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią lub ryzykiem alternatywnej spółki 

inwestycyjnej wymaga uzyskania przez zarządzającego ASI zgody Komisji. 

15. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, lub umowy, o której mowa w ust. 5 i 6, nie 

zwalnia zarządzającego ASI z odpowiedzialności wobec alternatywnej spółki 

inwestycyjnej i jej inwestorów. 

16. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której 

mowa w ust. 1, zarządzający ASI odpowiada wobec inwestorów alternatywnej spółki 

inwestycyjnej solidarnie z podmiotem, z którym zawarł umowę, a w przypadku 

przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z 

działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI innemu podmiotowi - również z tym 

podmiotem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmioty te nie 

ponoszą odpowiedzialności. 

 

Art. 169f. 

[1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa w art. 169b ust. 1 oraz art. 

169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być wydane zezwolenie, i fundusz, który 
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ma być funduszem podstawowym, mają różne podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych, jest zawarcie umowy między tymi podmiotami, określającej 

zasady współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.] 

<1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa w art. 169b ust. 1 

oraz art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być wydane zezwolenie, 

i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różne firmy audytorskie, jest 

zawarcie umowy między tymi firmami, określającej zasady współpracy, w 

szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.> 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także: 

1)   uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla tej umowy, z tym że prawem 

właściwym dla umowy nie może być prawo inne niż wskazane w umowie, o której 

mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 169c ust. 7, prawem 

właściwym może być jedynie prawo jednego z tych państw, na terytorium których 

fundusze mają siedziby; 

2)   zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo 

właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej umowy wynikających. 

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz 

powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1. 

[4. Biegły rewident funduszu powiązanego w opinii z badania lub raporcie z przeglądu 

sprawozdania finansowego funduszu powiązanego uwzględnia opinię biegłego rewidenta 

funduszu podstawowego z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu 

podstawowego. 

5. Jeżeli fundusz podstawowy i fundusz powiązany albo fundusz podstawowy i fundusz 

zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego mają inne lata obrotowe, 

fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym sporządza dodatkowo 

roczne sprawozdanie finansowe na dzień przypadający na koniec roku obrotowego 

odpowiednio funduszu powiązanego albo funduszu zagranicznego i przekazuje je do tego 

funduszu wraz z opinią biegłego rewidenta z badania. 

6. Biegły rewident funduszu powiązanego jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Komisję 

i fundusz powiązany o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w opinii z badania 

lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego oraz o ich wpływie na 

fundusz powiązany.] 
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<4. Biegły rewident funduszu powiązanego w sprawozdaniu z badania lub przeglądu 

sprawozdania finansowego funduszu powiązanego uwzględnia sprawozdanie z 

badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego. 

5. Jeżeli fundusz podstawowy i fundusz powiązany albo fundusz podstawowy i fundusz 

zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% 

aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego mają inne lata 

obrotowe, fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym sporządza 

dodatkowo roczne sprawozdanie finansowe na dzień przypadający na koniec roku 

obrotowego funduszu powiązanego albo funduszu zagranicznego i przekazuje je do 

tego funduszu wraz ze sprawozdaniem z badania. 

6. Biegły rewident funduszu powiązanego jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 

Komisję i fundusz powiązany o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w 

sprawozdaniu z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu 

podstawowego oraz o ich wpływie na fundusz powiązany.> 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie 

prowadzenia między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych 

współpracy w sposób pozwalający na wykonywanie ich ustawowych obowiązków. 

 

Art. 169o. 

[1. Komisja niezwłocznie informuje fundusz powiązany o każdym przypadku wykrycia 

nieprawidłowości w działaniu funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 

podstawowym albo w działaniu zarządzającego nim towarzystwa lub spółki zarządzającej, 

depozytariusza tego funduszu, lub podmiotu uprawnionego do badania jego sprawozdań 

finansowych, polegających na naruszeniu przepisów niniejszego rozdziału oraz o 

zastosowanych w związku z takimi nieprawidłowościami sankcjach lub środkach 

nadzorczych określonych w ustawie.] 

<1. Komisja niezwłocznie informuje fundusz powiązany o każdym przypadku wykrycia 

nieprawidłowości w działaniu funduszu inwestycyjnego otwartego będącego 

funduszem podstawowym albo w działaniu zarządzającego nim towarzystwa lub 

spółki zarządzającej, depozytariusza tego funduszu, lub firmy audytorskiej badającej 

jego sprawozdania finansowe, polegających na naruszeniu przepisów niniejszego 
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rozdziału oraz o zastosowanych w związku z takimi nieprawidłowościami sankcjach 

lub środkach nadzorczych określonych w ustawie.> 

2. W przypadku funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu 

co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 

otwartego będącego funduszem podstawowym, informacje, o których mowa w ust. 1, 

Komisja przekazuje niezwłocznie właściwym organom państwa macierzystego tego 

funduszu zagranicznego. 

3. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwych organów państwa macierzystego 

funduszu podstawowego będącego funduszem zagranicznym informacji o 

nieprawidłowościach w działaniu tego funduszu, jego spółki zarządzającej, depozytariusza 

lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub o środkach 

podjętych przez te organy wobec tego funduszu, Komisja niezwłocznie przekazuje te 

informacje funduszowi powiązanemu. 

 

Art. 222d. 

1. Towarzystwo w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego przekazuje 

Komisji oraz uczestnikom funduszu na ich żądanie sprawozdanie roczne AFI sporządzone 

odrębnie w odniesieniu do każdego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego 

i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, których jest organem. 

2. Towarzystwo oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia w 

terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego przekazują Komisji oraz 

inwestorom odpowiednio alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na ich 

żądanie sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie w odniesieniu do: 

1)   każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza - w przypadku 

zarządzającego ASI; 

2)   każdego unijnego AFI, którym zarządzają. 

3. Zarządzający z UE w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego 

przekazuje inwestorom odpowiednio alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI 

na ich żądanie sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie w odniesieniu do: 

1)   każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza; 

2)   każdego unijnego AFI, którego jednostki uczestnictwa wprowadził do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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4. Sprawozdanie roczne AFI, z uwzględnieniem art. 103-107 rozporządzenia 231/2013, 

składa się co najmniej z: 

1)   bilansu za dany rok obrotowy; 

2)   rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy; 

3)   zestawienia dodatkowych informacji o spółce oraz zestawienia lokat - w przypadku 

alternatywnej spółki inwestycyjnej; 

4)   sprawozdania z działalności alternatywnego funduszu inwestycyjnego za dany rok 

obrotowy; 

5)   opisu istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego zaistniałych w trakcie roku obrotowego; 

6)   informacji dotyczącej sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym oraz 

działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej na rynku 

regulowanym, nad którą specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz 

inwestycyjny zamknięty albo alternatywna spółka inwestycyjna przejęli kontrolę - 

chyba że informacje te są zawarte w sprawozdaniu finansowym tej spółki nienotowanej 

na rynku regulowanym; 

7)   informacji obejmującej: 

a)  liczbę pracowników podmiotu, który zarządza alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym, 

b)  całkowite kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez podmiot, który zarządza 

alternatywnym funduszem inwestycyjnym, pracownikom, w tym odrębnie, 

całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a 

ust. 1 i art. 70j ust. 1, 

c)  kwotę wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego; 

8)   informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia 

345/2013 - w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego posługującego się 

nazwą "EuVECA"; 

9)   informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 zdanie drugie i trzecie oraz w ust. 2 

rozporządzenia 346/2013 - w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego 

posługującego się nazwą "EuSEF". 
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5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, są zamieszczane w sprawozdaniu rocznym 

AFI po uprzednim ich zbadaniu przez biegłego rewidenta w ramach badania rocznego 

sprawozdania finansowego danego alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 

[6. W sprawozdaniu rocznym AFI zamieszcza się dodatkowo opinię z badania oraz raport z 

badania rocznego sprawozdania finansowego alternatywnego funduszu inwestycyjnego.] 

<6. W sprawozdaniu rocznym AFI zamieszcza się dodatkowo sprawozdanie z badania 

rocznego sprawozdania finansowego alternatywnego funduszu inwestycyjnego.> 

7. Określony w ust. 1 i 2 obowiązek przekazania Komisji, uczestnikom funduszu oraz 

inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI sprawozdania rocznego 

AFI uważa się spełniony w przypadku przekazania Komisji oraz do publicznej wiadomości 

przez podmiot będący emitentem, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie 

publicznej, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, raportu 

rocznego zawierającego informacje wymagane na podstawie ustawy o ofercie publicznej, 

jeżeli wraz z tym raportem zostały przekazane odpowiednio Komisji albo do publicznej 

wiadomości informacje określone w ust. 4 pkt 3 i 5-9. 

8. Określony w ust. 3 obowiązek przekazania inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej 

albo unijnego AFI sprawozdania rocznego AFI uważa się spełniony w przypadku 

przekazania do publicznej wiadomości przez podmiot będący emitentem, o którym mowa 

w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, dla którego Rzeczpospolita Polska jest 

państwem macierzystym, raportu rocznego zawierającego informacje wymagane na 

podstawie ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wraz z tym raportem zostały przekazane do 

publicznej wiadomości informacje określone w ust. 4 pkt 3 i 5-9. 

9. Przez wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 lit. c, rozumie się: 

1)   w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego - kwotę wynagrodzenia uzależnionego od 

wyników funduszu inwestycyjnego przypadającą towarzystwu; 

2)   w odniesieniu do unijnego AFI lub do alternatywnej spółki inwestycyjnej - kwotę 

stanowiącą część zysków unijnego AFI lub alternatywnej spółki inwestycyjnej 

przypadających towarzystwu lub zarządzającemu ASI jako wynagrodzenie za 

zarządzanie, z wyłączeniem kwot z tytułu dokonanych przez towarzystwo lub 

zarządzającego ASI inwestycji w unijny AFI lub alternatywną spółkę inwestycyjną. 
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. 

zm.) 

 

Art. 173. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę: 

1)   działalności i stanu majątkowego Funduszu, w celu sprawdzenia, czy działalność 

Funduszu jest zgodna z prawem, statutem Funduszu lub z interesem 

świadczeniobiorców; 

2)   świadczeniodawców, w zakresie zgodności ich działalności z umową o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej lub z interesem świadczeniobiorców; 

3)   podmiotów, o których mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, w zakresie wywiązywania się z 

umowy zawartej z Funduszem; 

4)   aptek, w zakresie refundacji leków. 

2. Przy przeprowadzaniu kontroli minister właściwy do spraw zdrowia może korzystać z 

usług podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz [podmiotów 

uprawnionych do kontroli jakości i kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych]  

<firm audytorskich>  przez Fundusz. Przepisy art. 64 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli określa 

przedmiot i zakres kontroli oraz wskazuje osobę upoważnioną do przeprowadzenia 

kontroli, zwaną dalej "kontrolerem". 

4. Jednostka kontrolowana obowiązana jest do przedkładania kontrolerowi żądanej 

dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z 

prowadzoną kontrolą. 

4a. Kontrolerzy, w zakresie ustalonym w upoważnieniu ministra właściwego do spraw 

zdrowia, mają prawo do: 

1)   wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego podmiotu; 

2)   swobodnego dostępu do: 

a)  oddzielnego pomieszczenia biurowego, przeznaczonego wyłącznie na potrzeby 

wykonywania zadań przez kontrolera, 

b)  środków łączności; 

3)   wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego podmiotu oraz żądania 

sporządzenia kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów; 
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4)   wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego podmiotu 

oraz żądania sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w formie 

elektronicznej; 

5)   żądania wyjaśnień ustnych lub pisemnych od osób pozostających w stosunku pracy, 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z kontrolowanym 

podmiotem, w tym w formie elektronicznej; 

6)   żądania przekazania niezbędnych danych lub sporządzenia zestawień danych, w tym w 

formie elektronicznej; 

7)   zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów. 

5. Kontroler nie może być jednocześnie: 

1)   pracownikiem Funduszu; 

2)   właścicielem świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, który zawarł 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

3)   świadczeniodawcą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   pracownikiem świadczeniodawcy, o którym mowa w pkt 3; 

5)   osobą współpracującą ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 3; 

6)   członkiem organów lub pracownikiem podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej; 

7)   członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej. 

6. Kontroler podlega wyłączeniu od udziału w kontroli z mocy ustawy, jeżeli: 

1)   pozostaje z jednostką kontrolowaną w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

wynik kontroli może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 

2)   kontrola dotyczy jego małżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 

3)   kontrola dotyczy osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

7. Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 6, trwają także po ustaniu uzasadniającego je 

małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli. 

8. Niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 6 minister właściwy do spraw zdrowia 

wyłącza kontrolera na jego żądanie lub na wniosek jednostki kontrolowanej, jeżeli między 

nim a jednostką kontrolowaną zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby 

wywołać wątpliwości co do bezstronności kontrolera. 
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9. Wyłączony kontroler powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze 

względu na interes społeczny lub ważny interes jednostki kontrolowanej. 

10. (uchylony). 

 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724) 

 

Art. 30. 

1. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona ma prawo: 

1)   wstępu do siedziby i do lokalu spółki prowadzącej giełdę celem wglądu do ksiąg, 

dokumentów i innych nośników informacji; 

2)   uczestniczyć w posiedzeniach rady giełdy oraz w walnych zgromadzeniach. 

2. Na żądanie Przewodniczącego Komisji lub osoby przez niego upoważnionej, osoby 

uprawnione do reprezentowania spółki prowadzącej giełdę lub wchodzące w skład jej 

organów zarządzających i nadzorczych albo pozostające z tą spółką w stosunku pracy są 

obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt spółki, kopii 

dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień. 

[3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy - w 

zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te osoby lub podmiot, w związku z 

badaniem sprawozdań finansowych spółki prowadzącej giełdę lub świadczeniem na rzecz 

spółki prowadzącej giełdę innych usług wymienionych w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 

maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1000). Nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 59 tej 

ustawy.] 

<3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach uprawnionych do reprezentowania firmy audytorskiej lub pozostających z tą 
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firmą w stosunku pracy – w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te 

osoby lub firmę, w związku z badaniem sprawozdań finansowych spółki prowadzącej 

rynek regulowany lub świadczeniem na rzecz spółki prowadzącej rynek regulowany 

innych usług wymienionych w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 

…). Nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 tej 

ustawy.> 

4. Na pisemne żądanie Komisji zarząd spółki prowadzącej giełdę jest obowiązany do: 

1)   zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub 

2)   umieszczenia spraw wskazanych przez Komisję w porządku obrad walnego 

zgromadzenia. 

5. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4, do żądania Komisji 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 401 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych. 

6. Komisja może nakazać radzie giełdy niezwłoczne podjęcie, jednak nie później niż w 

terminie 10 dni roboczych, uchwały w określonej sprawie. 

7. Komisja może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia lub rady giełdy, w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, w drodze powództwa o jej 

uchylenie, jeżeli uchwała narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, regulaminu lub 

zasady bezpieczeństwa obrotu albo jeżeli została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, 

postanowień statutu lub regulaminu. 

8. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia 

wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych 

[podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych] <firmie 

audytorskiej>. W przypadku gdy kontrola wykaże istnienie istotnych nieprawidłowości, 

spółka prowadząca giełdę zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli. 

 

Art. 64. 

1. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona ma prawo: 

1)   wstępu do siedziby Krajowego Depozytu celem wglądu do ksiąg, dokumentów i 

innych nośników informacji; 
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2)   uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej Krajowego Depozytu oraz w walnych 

zgromadzeniach. 

2. Na żądanie Przewodniczącego Komisji lub osoby przez niego upoważnionej, osoby 

uprawnione do reprezentowania Krajowego Depozytu lub wchodzące w skład jego zarządu 

i rady nadzorczej albo pozostające z nim w stosunku prac są obowiązane do 

niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt spółki, kopii dokumentów i innych 

nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

[3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy - w 

zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te osoby lub podmiot, w związku z 

badaniem sprawozdań finansowych Krajowego Depozytu lub świadczeniem na jego rzecz 

innych usług wymienionych w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym. Nie narusza to obowiązku zachowania 

tajemnicy, o której mowa w art. 59 tej ustawy.] 

<3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach uprawnionych do reprezentowania firmy audytorskiej lub pozostających z tą 

firmą w stosunku pracy – w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te 

osoby lub firmę, w związku z badaniem sprawozdań finansowych Krajowego 

Depozytu lub świadczeniem na jego rzecz innych usług wymienionych w art. 47 ust. 2 

ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym. Nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której 

mowa w art. 78 tej ustawy.> 

4. Na pisemne żądanie Komisji zarząd Krajowego Depozytu jest obowiązany do: 

1)   zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub 

2)   umieszczenia spraw wskazanych przez Komisję w porządku obrad walnego 

zgromadzenia. 

5. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4, do żądania Komisji 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 401 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych. 

6. Komisja może nakazać radzie nadzorczej Krajowego Depozytu niezwłoczne podjęcie, 

jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych, uchwały w określonej sprawie. 
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7. Komisja może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej 

Krajowego Depozytu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, w 

drodze powództwa o jej uchylenie, jeżeli uchwała narusza przepisy prawa, postanowienia 

statutu, regulaminu lub zasady bezpieczeństwa obrotu albo jeżeli została podjęta z 

naruszeniem przepisów prawa, postanowień statutu lub regulaminu. 

8. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia 

wynika z odrębnych przepisów, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych 

[podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych] <firmie 

audytorskiej>. W przypadku gdy kontrola wykaże istnienie istotnych nieprawidłowości, 

Krajowy Depozyt zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do nadzoru sprawowanego przez Komisję nad 

CCP oraz spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2. 

 

Art. 82. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, z zastrzeżeniem 

art. 111 ust. 2, zawiera: 

1)   dane osobowe członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy w spółce 

osobowej, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, jak również 

innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę działalności 

maklerskiej lub będą nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy 

przebieg pracy zawodowej; 

2)   listę akcjonariuszy posiadających akcje wnioskodawcy bezpośrednio lub pośrednio 

przez podmioty zależne wraz z określeniem posiadanej przez nich liczby akcji oraz 

procentowym określeniem posiadanych przez nich głosów w ogólnej liczbie głosów; 

3)   w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy - 

dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej 

lub prowadzonej działalności gospodarczej; 

4)   w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki akcyjnej 
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będącej wnioskodawcą - informację na temat prowadzonej działalności gospodarczej, 

aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz [z 

opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z 

badania] <ze sprawozdaniem z badania>, jeżeli badanie jest wymagane przepisami 

prawa; 

4a)  w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co 

najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy, odpowiednio informacje, o 

których mowa w pkt 4; 

5)   informacje o podmiotach wchodzących w skład tej samej co wnioskodawca grupy 

kapitałowej obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i 

adresu lub miejsca zamieszkania i adresu, opis prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz, w przypadku osoby prawnej będącej podmiotem dominującym wobec 

wnioskodawcy, jeżeli podmiot ten jest finansową spółką holdingową, o której mowa w 

art. 98a ust. 2 pkt 16, wskazanie danych osobowych osób wchodzących w skład jej 

organów zarządzających i nadzorczych, ich kwalifikacji zawodowych oraz 

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej; 

6)   informacje określone w pkt 5 w odniesieniu do akcjonariuszy lub wspólników 

podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, w której pozostaje wnioskodawca; 

7)   wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać; 

8)   informację o wysokości kapitału założycielskiego, ze wskazaniem źródeł jego 

pochodzenia, albo informację o zawartej umowie ubezpieczenia, o której mowa w art. 

98 ust. 9, w tym w szczególności wskazanie zakładu ubezpieczeń, z którym została 

zawarta, oraz wysokości sumy ubezpieczenia; 

9)   analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej 

przez okres roku od dnia rozpoczęcia tej działalności; 

10)  oświadczenia osób wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem wspólników oraz 

komplementariuszy w przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki 

osobowej, którym nie przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej 

reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne 

popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
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wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa 

określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie administracyjnym przez właściwy organ 

nadzoru za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia 

instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i 

uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, 

str. 338, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia 575/2013; 

11)  informacje o planowanej organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów 

centrali i oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie, oraz o posiadanych 

urządzeniach telekomunikacyjnych i o warunkach lokalowych; 

11a)  w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 8, 

wskazanie podmiotu lub podmiotów, które na podstawie umowy z wnioskodawcą, będą 

dokonywać rozrachunku oraz rozliczania transakcji zawieranych w alternatywnym 

systemie obrotu oraz zasad, na jakich ma być dokonywany rozrachunek oraz rozliczanie 

transakcji przez ten podmiot lub podmioty; 

12)  informacje o dotychczas prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej; 

13)  informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub 10% kapitału zakładowego 

wnioskodawcy obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, 

siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu oraz opisu prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

2. Do wniosku, z zastrzeżeniem art. 111 ust. 2a, dołącza się: 

1)   statut albo umowę spółki i odpis z rejestru przedsiębiorców lub, w przypadku 

wnioskodawcy będącego podmiotem zagranicznym, z odpowiedniego rejestru; 

2)   regulaminy określające sposób prowadzenia działalności w zakresie czynności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku zamiaru świadczenia usług na rzecz klienta 

detalicznego; 

2a)  opis zasad prowadzenia działalności w zakresie czynności, o których mowa w ust. 1 

pkt 7, w przypadku zamiaru świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego; 
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3)   regulamin organizacyjny, opis systemu kontroli wewnętrznej i regulamin nadzoru 

zgodności działalności z prawem; 

4)   regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę 

zawodową oraz procedury wewnętrzne zapobiegające wprowadzaniu do obrotu 

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 

źródeł; 

4a)  regulamin zarządzania konfliktami interesów; 

4b)  procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji; 

5)   regulamin inwestowania przez osoby powiązane z firmą inwestycyjną lub na ich 

rachunek w instrumenty finansowe; 

6)   w przypadku wnioskodawcy prowadzącego dotychczas działalność gospodarczą - 

ostatnie sprawozdanie finansowe wnioskodawcy wraz [z opinią podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania] <ze 

sprawozdaniem z badania>, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa; 

7)   listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zatrudnionych 

przez wnioskodawcę zgodnie z art. 83; 

8)   w przypadku wnioskodawcy korzystającego z wyłączenia wynikającego z art. 98 ust. 

9, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 

9)   złożone przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy, 

oświadczenia o źródle pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za 

obejmowane lub nabywane akcje lub udziały wnioskodawcy; 

10)  kopię umowy z Krajowym Depozytem o uczestnictwo w systemie rekompensat 

zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej. 

2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 pkt 9, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie zamieszcza się informacji określonych w ust. 1 

pkt 5 i 6, w przypadku gdy dotyczą one: 
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1)   podmiotu będącego emitentem papierów wartościowych lub innych instrumentów 

finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, firmą inwestycyjną, 

towarowym domem maklerskim, bankiem, zakładem ubezpieczeń, funduszem 

emerytalnym, a także funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym, spółką 

zarządzającą lub zarządzającym z UE, lub innym zagranicznym podmiotem 

nadzorowanym przez organ, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa 

w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, lub porozumienie, o którym mowa w ustawie o 

funduszach inwestycyjnych; 

2)   podmiotu dominującego lub zależnego od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, lub 

3)   podmiotu zależnego od podmiotu dominującego wobec podmiotu, o którym mowa w 

pkt 1. 

3a. Przez osoby powiązane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, rozumie się: 

1)   osobę wchodzącą w skład statutowych organów firmy inwestycyjnej, a w przypadku 

firmy inwestycyjnej prowadzonej w formie spółki osobowej również wspólnika lub 

komplementariusza; 

2)   osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z firmą inwestycyjną; 

3)   osobę fizyczną, która jest agentem tej firmy inwestycyjnej; 

4)   osobę fizyczną wykonującą czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1; 

5)   osobę kierującą działalnością: 

a)  agenta tej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

b)  podmiotu wykonującego czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy podmiot ten jest 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

6)   osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: 

a)  agenta tej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest 

osoba prawna, 

b)  podmiotu wykonującego czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą 

prawną; 
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7)   osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z: 

a)  podmiotem, o którym mowa w pkt 5 lit. a lub pkt 6 lit. a, o ile uczestniczy ona w 

wykonywaniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę 

firmę inwestycyjną, 

b)  podmiotem, o którym mowa w pkt 5 lit. b lub pkt 6 lit. b, o ile uczestniczy ona w 

wykonywaniu czynności przekazanych przez firmę inwestycyjną. 

4. W celu ustalenia wpływu wywieranego przez podmiot posiadający pośrednio lub 

bezpośrednio akcje lub udziały wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% 

ogólnej liczby głosów na sposób prowadzenia działalności maklerskiej, przestrzegania 

zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów klientów, Komisja może 

żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej tego 

podmiotu. 

5. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 9 i ust. 4 dotyczące akcji lub akcjonariuszy stosuje się 

odpowiednio do udziałów lub wspólników w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Przepis ust. 2 pkt 9 dotyczący oświadczenia o źródle 

pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za obejmowane lub 

nabywane akcje stosuje się odpowiednio do oświadczenia o źródle pochodzenia środków 

pieniężnych wnoszonych jako wkład do spółki osobowej w przypadku, gdy wnioskodawcą 

jest spółka jawna, partnerska lub komandytowa. 

 

Art. 100. 

1. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez 

dom maklerski wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg 

rachunkowych [podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych] <firmie 

audytorskiej>. W przypadku gdy kontrola wykaże istotne nieprawidłowości, dom 

maklerski zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli. 

2. W stosunku do oddziału domu maklerskiego znajdującego się na terytorium innego 

państwa członkowskiego, Komisji przysługują uprawnienia określone w ust. 1 oraz art. 88. 

Wykonanie uprawnień następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego 
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organu nadzoru w państwie, na którego terytorium znajduje się oddział domu 

maklerskiego. 

3. [Biegły rewident lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych domu 

maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu 

wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 są 

obowiązane niezwłocznie przekazać Komisji oraz radzie nadzorczej i zarządowi domu 

maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu 

wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 informacje, w 

posiadanie których weszli w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń 

powodujących:] <Biegły rewident lub firmy audytorskie badające sprawozdania 

finansowe domu maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego 

lub podmiotu wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 

ust. 3 są obowiązane niezwłocznie przekazać Komisji oraz radzie nadzorczej 

i zarządowi domu maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego 

lub podmiotu wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 

ust. 3 informacje, w posiadanie których weszli w związku z wykonywanymi 

czynnościami, dotyczące zdarzeń powodujących:> 

1)   powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom maklerski, członków 

jego zarządu lub pracowników, przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub 

interesów zleceniodawców; 

2)   powstanie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania tego domu maklerskiego; 

3)   odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego tego domu 

maklerskiego, wydanie opinii negatywnej dotyczącej jej sprawozdania finansowego 

lub wniesienie zastrzeżeń w tej opinii. 

3a. Biegły rewident lub [podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych]  <firma 

audytorska> może odstąpić od powiadomienia rady nadzorczej i zarządu, o którym mowa 

w ust. 3, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. 

[3b. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela biegły rewident oraz osoby 

wchodzące w skład organów zarządzających podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy, badający 

sprawozdanie finansowe domu maklerskiego, są obowiązani niezwłocznie udzielać 

pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i przekazywać kopie 

dokumentów i innych nośników informacji, na koszt podmiotu badanego, w celu 
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umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów oddziału 2a oraz rozporządzenia 575/2013. 

4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 3b, nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i 

ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym.] 

<3b. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela biegły rewident oraz 

osoby wchodzące w skład organów zarządzających firmy audytorskiej badającej 

sprawozdanie finansowe domu maklerskiego lub pozostające z tą firmą w stosunku 

pracy, są obowiązani niezwłocznie udzielać pisemnych lub ustnych informacji i 

wyjaśnień, a także sporządzać i przekazywać kopie dokumentów i innych nośników 

informacji, na koszt podmiotu badanego, w celu umożliwienia wykonywania 

ustawowych zadań Komisji w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

oddziału 2a oraz rozporządzenia 575/2013. 

4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 3b, nie narusza obowiązku 

zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.> 

 

Uwaga: użyte w art. 110k w ust. 9 w zdaniu pierwszym oraz w art. 146 w ust. 

2, w różnym przypadku, wyrazy [podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych] zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami <firma audytorska>; 

 

Art. 119. 

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. 
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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 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 winne popełnienia przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń 

określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 

własności przemysłowej, przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, przestępstw określonych w ustawie o ofercie publicznej 

lub przestępstw określonych 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 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;] 

<4) ostatnie roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z tego 

badania;> 

5)   opis systemu kontroli wewnętrznej i regulamin nadzoru zgodności działalności z 

prawem; 
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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. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

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 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. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 
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4)   organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym organem 

postępowaniem w sprawie o: 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą 

zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej; 

5)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677); 

[6)   podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości;] 

<6) firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe podmiotu, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy – w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości;> 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 

z późn. zm.); 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 
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dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310); 

8b)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960); 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub 

egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu; 

9a)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są niezbędne w 

toczącym się postępowaniu; 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia 

1031/2010; 

12)  Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 892), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych 

zadań. 

 

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; 



- 89 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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; 

4)   organowi Krajowej Administracji Skarbowej lub osobom przez ten organ 

upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań wynikających z 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 

1947); 

5)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

6)   organom podatkowym - 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, o których mowa w przepisach działu 

IV rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c lub w przepisach rozporządzenia 575/2013, w 

zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków; 

7b)  pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do której 

należy dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru 

skonsolidowanego, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania 

obowiązków, o których mowa w przepisach art. 110b, art. 110c, art. 110e, art. 110g 

ust. 2, art. 110m, art. 110p, art. 110q, art. 110v lub art. 110w oraz w przepisach 

działu IV rozdziału 1 oddziału 2c; 

8)   przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze: 

a)  w przypadku określonym w art. 54 i art. 152, 

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. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396); 

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

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 
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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. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

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 

powierniczego lub podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych zagranicznej firmy inwestycyjnej,] 

<a) firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe domu maklerskiego, 

banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub 

firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe zagranicznej firmy 

inwestycyjnej,> 

b)  sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo 

likwidatorem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność 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 
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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 i 2b ustawy o nadzorze, 

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

o nadzorze, 

d)  w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze, 
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e)  w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1, art. 21a i art. 22 

ustawy o nadzorze i w art. 96 ust. 10 i 10a oraz art. 97 ust. 1f ustawy o ofercie 

publicznej, 

f)  do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 110t; 

15)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

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, 

c)  monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 

rozporządzenia 1031/2010, 

d)  do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka 

Systemowego, Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych, Europejskiego Banku Centralnego, do banków 

centralnych w innych państwach członkowskich oraz do właściwego organu 

nadzoru w innym państwie członkowskim, Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, organów do spraw przymusowej restrukturyzacji w innych 

państwach członkowskich, w zakresie koniecznym do realizacji zadań 

ustawowych oraz zadań określonych przez bezpośrednio stosowane akty prawa 

europejskiego; 

16) w przypadkach określonych w art. 40, art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2, 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; 

18)  przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 

1031/2010; 
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19)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetom 

ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom - w celu realizacji 

ich zadań i uprawnień; 

20)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - w zakresie 

dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 ust. 5 

ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję - w celu ich 

publikacji. 

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. 

 

 

 

USTAWA 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 2016 r. poz. 1639 

oraz z 2017 r. poz. 452 i 724) 

 

Art. 32. 

1. W przypadku gdy prospekt emisyjny nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w 

przepisach prawa, składana dokumentacja jest niekompletna lub konieczne jest uzyskanie 

dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia prospektu emisyjnego 

lub stwierdzenia istnienia przesłanek, o których mowa w art. 16-18, Komisja może żądać 

uzupełnienia lub zmiany informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, 

przedstawienia innych dokumentów i informacji dotyczących sytuacji finansowej lub 

prawnej emitenta lub ich zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, odpowiednio od: 

1)   emitenta; 

2)   sprzedającego; 
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[3)   podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który dokonał badania 

sprawozdań finansowych emitenta zamieszczonych w prospekcie emisyjnym;] 

<3) firmy audytorskiej, która dokonała badania sprawozdań finansowych emitenta 

zamieszczonych w prospekcie emisyjnym;> 

4)   podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3; 

5)   podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do emitenta lub sprzedającego; 

6)   osób wchodzących w skład organu zarządzającego emitenta lub sprzedającego. 

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, Komisja przedkłada w terminie 10 dni roboczych od 

dnia złożenia dokumentacji, a w przypadku emitenta, którego papiery wartościowe nie 

były dotychczas objęte prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję - w terminie 

20 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji. 

3. Komisja może żądać zamieszczenia w prospekcie emisyjnym dodatkowych informacji w 

zakresie i na warunkach określonych w art. 23 rozporządzenia 809/2004. 

4. W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 1 lub 3, bieg terminów, o 

których mowa w art. 33 ust. 1 i 2, rozpoczyna się w dniu uzupełnienia, zmiany lub 

dostarczenia dodatkowych informacji. 

 

Art. 68. 

1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby wchodzące w skład 

organów zarządzających lub nadzorczych emitenta papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się 

o to dopuszczenie albo pozostające z nim w stosunku pracy lub będące odpowiednio 

likwidatorem, syndykiem ustanowionym w postępowaniu upadłościowym lub zarządcą 

ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym są obowiązane do niezwłocznego 

udzielenia pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i 

przekazania, na koszt emitenta, kopii dokumentów i innych nośników informacji, w celu 

umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie: 

1)   nadzoru nad sposobem wykonywania przez emitentów obowiązków informacyjnych; 

2)   ujawniania i przeciwdziałania manipulacji, o której mowa w art. 39 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

3)   ujawniania i przeciwdziałania ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji poufnej; 

4)   nadzoru nad przebiegiem oferty publicznej lub dopuszczeniem i wprowadzeniem 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; 
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5)   nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w rozdziale 4; 

6)   nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 160 ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi; 

7)   nadzoru nad przestrzeganiem zakazów, o których mowa w art. 159 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

[2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach wchodzących w skład organów zarządzających podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy - 

w zakresie związanym z wykonywaniem na rzecz emitenta czynności rewizji finansowej w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000) oraz innych czynności wymienionych w 

art. 48 ust. 2 tej ustawy; nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w 

art. 59 tej ustawy.] 

<2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach wchodzących w skład organów zarządzających firmy audytorskiej lub 

pozostających z tą firmą w stosunku pracy – w zakresie związanym z wykonywaniem 

na rzecz emitenta czynności rewizji finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z 

dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. poz. …) oraz innych czynności wymienionych w art. 47 ust. 2 tej 

ustawy; nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 tej 

ustawy.> 

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności informacji, o których 

mowa w art. 56 ust. 1, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja 

może zlecić [podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych]  <firmie 

udytorskiej> wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 3 wykażą, że wątpliwości Komisji 

były uzasadnione, emitent zwraca Komisji koszty związane ze zleceniem ich wykonania. 

5. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może wydać zalecenia w stosunku do emitenta 

w celu zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych. 

 

Art. 79. 

1. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74: 
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1)   w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym, nie może być niższa od: 

a)  średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, 

w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

b)  średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był 

dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w lit. a; 

2)   w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku 

spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub 

upadłościowe - nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

2. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74, nie może być 

również niższa od: 

1)   najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do 

jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty 

będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, 

zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo 

2)   najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały w zamian za akcje będące 

przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

3. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może być również 

niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

4. Cena proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74, może być niższa od 

ceny ustalonej zgodnie z ust. 1-3, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% 

wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej 

się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak 

postanowiły. 

4a. W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 

znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

1)   przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia 

akcji spółki przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie 

lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej, 

2)   znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń 

lub okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, 
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3)   zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością 

- podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie 

zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3. 

4b. Komisja może udzielić zgody o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości 

godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu 

akcjonariuszy. Komisja może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić 

ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji. 

4c. Do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według wartości godziwej, na 

dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez [podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych] <firma audytorska>. W razie 

powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do wniosku Komisja może 

zlecić sporządzenie wyceny podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań 

finansowych. W przypadku gdy wycena sporządzona na zlecenie Komisji wykaże, że 

wątpliwości były uzasadnione, wnioskodawca zwraca Komisji koszty sporządzenia 

wyceny. 

4d. W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 albo art. 74 ust. 2, wniosek może 

zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia 

wezwania. 

4e. Komisja podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym 

mowa w ust. 4a, wraz z jej uzasadnieniem. 

4f. W przypadku udzielenia przez Komisję zgody, o której mowa w ust. 4b, cena 

proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji 

udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji 

spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, 

jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

5. Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość 

zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian 

za akcje będące przedmiotem wezwania. 

6. Wartość akcji zdematerializowanych, o których mowa w ust. 5, ustala się: 

1)   w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

a)  według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo 
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b)  według średniej ceny z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami był dokonywany na 

rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony w lit. a; 

2)   w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 - według ich 

wartości godziwej. 

7. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1, uważa się cenę 

będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do papierów wartościowych, o których mowa w 

art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, nabywanych w zamian za akcje będące przedmiotem 

wezwania do zapisywania się na zamianę akcji. 

9. Rynkiem głównym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jest rynek giełdowy albo 

pozagiełdowy, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy 

dany instrument finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku 

regulowanego: 

1)   rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny, była 

największa, albo 

2)   w przypadku gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w 

którym ustalany jest rynek główny - rynek, na którym wcześniej rozpoczęto notowania 

danego instrumentu finansowego. 

 

Art. 86. 

1. Zarząd i rada nadzorcza spółki publicznej są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw 

szczególnych dokumenty określone w uchwale walnego zgromadzenia, o której mowa w 

art. 84 ust. 1, albo w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, 

a także udzielić wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia badania. 

2. Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić zarządowi i radzie 

nadzorczej spółki pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany 

przekazać to sprawozdanie w trybie określonym w art. 56 ust. 1. Sprawozdanie rewidenta 

do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, 

handlową lub organizacyjną spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska 

zawartego w tym sprawozdaniu. 

3. Zarząd składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym 

walnym zgromadzeniu. 
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4. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela rewident do spraw 

szczególnych jest obowiązany do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na własny 

koszt, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień - w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych w związku z 

badaniem przeprowadzonym przez rewidenta do spraw szczególnych. [Nie narusza to 

obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.] <Nie narusza to obowiązku 

zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 196 i 724) 

 

Art. 4. 

1. Do zadań Komisji należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym określonego w art. 1 ust. 2; 

2)   podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; 

3)   podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego 

konkurencyjności; 

4)   podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 

rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu 

ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności 

poprzez nieodpłatne publikowanie - w formie i czasie przez siebie określonym - 

ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639, 929 

i 2260); 

5)   udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad 

rynkiem finansowym; 
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6)   stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między 

uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków 

umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług 

świadczonych przez te podmioty; 

<6a) współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego, w tym udzielanie informacji, 

wyjaśnień i przekazywanie dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań związanych z monitorowaniem rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych 

badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego 

decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz 

Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66);> 

7)   wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 

2. Komisja przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku. Sprawozdanie jest jawne i 

obejmuje w szczególności zestawienie wszystkich poniesionych w roku budżetowym 

kosztów działalności Komisji i Urzędu, w podziale na obszary nadzoru określone w art. 1 

ust. 2, wraz z liczbą oraz zakresem czynności nadzorczych, w tym także kosztów 

administracyjnych. 

3. Komisja wydaje Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego. 

4. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące dane: 

1)   ogólne kryteria i metody przyjęte w celu sprawdzenia przestrzegania przez bank 

przepisów art. 405-409 rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   raz do roku, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy zawodowej - podsumowanie 

wyniku sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1, oraz informację o zastosowanych 

środkach w przypadku stwierdzenia naruszenia przez bank przepisów wymienionych w 

pkt 1. 

5. Komisja, w przypadku wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 9 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące 

informacje: 

1)   kryteria uwzględnione przy ocenie spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 

3 lit. a lub art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia; 

2)   liczbę wydanych decyzji; 
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3)   w formie zbiorczego zestawienia dla danego państwa członkowskiego: 

a)  łączną kwotę, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 

rozporządzenia nr 575/2013, funduszy własnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 118 

tego rozporządzenia dominującej instytucji z państwa członkowskiego, dla której 

została wydana decyzja, ulokowanych w jednostkach zależnych w państwie trzecim 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013, 

b)  odsetki w łącznych funduszach własnych na zasadzie skonsolidowanej w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 funduszy ulokowanych 

w jednostkach zależnych w państwie trzecim, dominujących instytucji z państwa 

członkowskiego, dla których zostały wydane decyzje, 

c)  odsetki w łącznych funduszach własnych na zasadzie skonsolidowanej w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 funduszy ulokowanych 

w jednostkach zależnych w państwie trzecim wymaganych na podstawie art. 92 

rozporządzenia nr 575/2013, dominujących instytucji z państwa członkowskiego, 

dla których zostały wydane decyzje. 

6. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o aktach prawnych 

regulujących wymogi ostrożnościowe mające zastosowanie do podmiotów, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 4. 

 

Art. 5. 

1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i pięciu 

członków. 

2. Członkami Komisji są: 

1)   minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel; 

1a)   minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel; 

2)   minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel; 

3)   Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek Zarządu 

Narodowego Banku Polskiego; 

4)   przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

<2a. Do Przewodniczącego Komisji, jego Zastępców oraz członków Komisji przepis art. 

21 akapit trzeci rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6a oraz art. 95 

ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. …), stosuje się. 
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2b. W przypadku gdy minister właściwy do spraw instytucji finansowych, minister 

właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego lub Prezes Narodowego Banku Polskiego nie spełniają warunków, o 

których mowa w art. 21 akapit trzeci rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 6a, wyznaczają swoich przedstawicieli zgodnie z ust. 2.> 

3. W posiedzeniach Komisji w sprawach rekomendacji, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 

5 ustawy - Prawo bankowe, mogą uczestniczyć z głosem doradczym wskazani Komisji 

przedstawiciele izb gospodarczych zrzeszających banki. 

4. Każda z izb gospodarczych, o których mowa w ust. 3, jest uprawniona do wskazania 

Komisji jednego przedstawiciela. 

[Art. 17b. 

Przewodniczący Komisji i przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Audytowego, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000), mogą przekazywać sobie informacje w 

zakresie niezbędnym dla wykonywania ich ustawowo określonych zadań.] 

 

<Art. 17b. 

Przewodniczący Komisji i przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji 

Nadzoru Audytowego, o której mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, mogą przekazywać sobie 

informacje, w tym informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ich ustawowo określonych zadań.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. O POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1641 oraz z 2016 r. poz. 2028 i 2260) 

 

Art. 9. 

1. Agencja pokrywa koszty prowadzenia swojej działalności z własnych przychodów. 

2. Plan finansowy Agencji określa w szczególności: 
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1)   przychody; 

2)   koszty; 

3)   wynik finansowy brutto; 

4)   obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego; 

5)   wynik finansowy netto; 

6)   proponowany podział lub pokrycie wyniku finansowego netto. 

3. Jeżeli zatwierdzona przez EUROCONTROL podstawa kosztowa stawki jednostkowej 

opłaty trasowej jest inna niż wskazana w planie finansowym, o którym mowa w ust. 2, 

dokonuje się korekty planu finansowego. 

4. Źródłami przychodów Agencji są: 

1)   przychody z opłat za świadczone usługi; 

2)   dobrowolne wpłaty i zapisy; 

3)   odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

4)   dotacje celowe; 

5)   inne przychody, w tym środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy. 

5. Agencja może uzyskiwać dotacje celowe na dofinansowanie zadań określonych w art. 4 

ust. 1 i 3 w wysokości ustalanej w ustawie budżetowej. 

6. Tworzy się następujące fundusze Agencji: 

1)   fundusz założycielski; 

2)   fundusz zapasowy; 

3)   inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Fundusz założycielski Agencji stanowi równowartość aktywów netto przekazanych 

Agencji na prowadzenie przez nią działalności. 

8. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusze, o których mowa w ust. 6 

pkt 2 i 3. 

9. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu zapasowego. Jeżeli strata 

netto jest wyższa niż fundusz zapasowy, część straty niepokryta z funduszu zapasowego 

pokrywana jest z funduszu założycielskiego. 

10. Prezes sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporządzeniach Komisji Europejskiej, 

zwanymi dalej "MSR". 
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11. W zakresie nieuregulowanym przez MSR Agencja stosuje przepisy ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). 

12. Sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez biegłego rewidenta 

zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

13. Prezes przedstawia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do zaopiniowania: 

[1)   sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,] 

<1) sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania,> 

2)   roczne sprawozdanie z działalności Agencji 

- za rok ubiegły, nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia bilansowego. 

14. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego opiniuje sprawozdania, o których mowa w ust. 13, w 

terminie miesiąca od dnia ich otrzymania. 

15. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza zaopiniowane i przedstawione mu 

przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego sprawozdania, o których mowa w ust. 13, nie 

później niż w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 229) 

 

Art. 31. 

Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 

1)   sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy; 

2)    wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach 

koncentracji przedsiębiorców, w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a 

także innych decyzji przewidzianych w ustawie; 

3)   prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych 

przedsiębiorców; 

4)   przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów 

rządowej polityki konsumenckiej; 
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5)   współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których 

zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów; 

6)   wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 1/2003/WE oraz w rozporządzeniu 

nr 139/2004/WE; 

7)   wykonywanie zadań i kompetencji właściwego organu oraz jednolitego urzędu 

łącznikowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu 

nr 2006/2004/WE; 

7a)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823); 

8)   opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych 

dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów; 

9)   przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych 

programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej; 

10)  współpraca z organami samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z rządowej 

polityki konsumenckiej; 

11)  (uchylony); 

12)  opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących 

wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów; 

13)   występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i 

konsumentów; 

14)  realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

współpracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz 

pomocy publicznej; 

15)  gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie 

internetowej Urzędu; 

16)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

16a)   współpraca z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki, z organem 

właściwym do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz organem właściwym 

w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1); 

<16b) współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego, w tym udzielanie informacji, 

wyjaśnień i przekazywanie dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

związanych z monitorowaniem rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych 

badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego 

decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. 

UE L 170 z 11.06.2014, str. 66);> 

17)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA 

DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 oraz z 2016 r. poz. 1206) 

 

Art. 17. 

1. Przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095), prowadzący badania lub 

prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca, o którym mowa w 

ust. 1, zwany dalej "przedsiębiorcą": 

1)   którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 

równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny 

przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni 

rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób 

fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości; 

2)   którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych 

usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji 
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wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez 

urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% 

przychodów określonych w pkt 1; 

3)   który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne. 

3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, ustala się na podstawie zbadanego 

i zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez organ 

zatwierdzający sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

4. Organem uprawnionym do nadawania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-

rozwojowego jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

5. Przedsiębiorca ubiegający się o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego składa 

wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki. Wniosek powinien zawierać: 

1)   nazwę firmy, siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

2)   oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   numer REGON; 

4a)  numer w rejestrze przedsiębiorców; 

5)   dane dotyczące przychodów netto, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2; 

6)   opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis 

zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich 

wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty: 

1)   (uchylony) 

2)   zatwierdzone, na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie finansowe 

przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z 

wyszczególnieniem przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) z tytułu 

sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w 

sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej 

udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej; 

[3)   raport z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 2, wraz z opinią 

biegłego rewidenta; 

<3) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 2;> 
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4)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy 

poprzedzający rok złożenia wniosku; 

5)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

6)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

7)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

8)   w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji 

instytutu badawczego - informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących 

temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności. 

7. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu 

badawczego otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia 

rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczności zachowania warunków 

określonych w ust. 2. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się pod warunkiem złożenia przez spółkę wniosku w terminie 15 

miesięcy od dnia przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzględniony, 

spółka jest obowiązana do zapłaty podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w 

terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie wniosku. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870, z późn. zm.) 

 

Art. 268. 

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba 

mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega 

badaniu przez biegłego rewidenta. 
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Art. 270. 

1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku 

następującego po roku budżetowym. 

2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje 

sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej 

izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 

pkt 3. [W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania 

sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez 

komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania.] <W przypadku gdy jednostka 

samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o 

którym mowa w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest 

również sprawozdanie z tego badania.>  

3. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, 

wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. 

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

 

Art. 271. 

1. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 

absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z: 

1)   sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2)   sprawozdaniem finansowym; 

[3)   opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;] 

<3) sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 

268;> 

4)   opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 

5)   informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

6)   stanowiskiem komisji rewizyjnej. 
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2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać przedłożenia przez 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, 1948 i 1997 oraz z 

2017 r. poz. 60, 85 i 245) 

 

[Art. 62a. 

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje się przed 

upływem roku obrotowego, jednakże ten sam podmiot może być wybrany na okres nie dłuższy 

niż 5 lat.] 

Art. 62b. 

1. Kasa jest obowiązana przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz [z opinią 

i raportem biegłego rewidenta] <ze sprawozdaniem z badania> oraz z odpisem uchwały 

o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. 

2. Kasa Krajowa jest obowiązana przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu: 

1)   zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz [z opinią i raportem biegłego 

rewidenta] <ze sprawozdaniem z badania> oraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu 

rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku albo pokryciu straty; 

2)   kwartalne sprawozdania: 

a)  z przeprowadzonych w kasach czynności kontrolnych, 

b)  ze stanu i wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego, 

c)  ze stanu i wykorzystania środków rezerwy płynnej. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1, przekazywane są w terminie nie 

dłuższym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez 

organ zatwierdzający. 

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przekazywane są nie później niż ostatniego 

dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który zostały sporządzone. 
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Art. 74i. 

1. Przejęcie kasy rozlicza się i ujmuje w księgach rachunkowych kasy albo banku krajowego 

przejmującego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przejęcia. 

W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy 

przejmowane prawa majątkowe lub zobowiązania rozlicza się i ujmuje w księgach 

rachunkowych kasy, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań, a także kasy albo banku krajowego 

przejmującego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przejęcia. 

Sprawozdanie sporządza przejmujący kasę, a w przypadku przejęcia wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań zarządca komisaryczny. 

2. Z dniem przejęcia kasa albo bank krajowy przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i 

obowiązki kasy przejmowanej, a w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań, następstwo prawne ogranicza się do przejmowanych praw 

majątkowych i zobowiązań. 

3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, poddawane jest badaniu przez [podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych]  <firmę audytorską>. 

4. Kasa albo bank krajowy przejmujący zgłosi do właściwego rejestru sądowego przejęcie 

kasy wraz ze sprawozdaniem finansowym zbadanym przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych. Zarządca komisaryczny kasy, w stosunku do której 

podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, 

zgłosi do właściwego rejestru sądowego przejęcie wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań wraz ze sprawozdaniem finansowym zbadanym przez [podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych]  <firmę audytorską>. 

5. Kasa albo bank krajowy przejmujący złoży do właściwego rejestru sądowego wniosek o 

wykreślenie z rejestru przejmowanej kasy. 

6. Fundusze własne przejmowanej kasy przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie 

strat bilansowych tej kasy. 

7. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przejętej kasy z jej majątku, kasa albo bank 

krajowy przejmujący dokonuje wypłat członkom przejętej kasy z jej pozostałego majątku 

w proporcji do funduszu udziałowego przejmowanej kasy ustalonego na dzień przejęcia. 

Wartość prawa do funduszu udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu sprawozdania 
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finansowego kasy przejmowanej sporządzonego za okres sprawozdawczy kończący się w 

dniu przejęcia. 

8. Jeżeli w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

kasy wartość przejmowanych praw majątkowych ustalonych zgodnie z ust. 1 jest wyższa 

niż wartość przejmowanych zobowiązań, przejmujący w terminie 14 dni od ustalenia 

wartości zgodnie z ust. 1 jest zobowiązany zapłacić nadwyżkę kasie, w stosunku do której 

podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. 

9. W przypadku gdy przejęcie kasy albo przejęcie wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań kasy jest przyczyną szkody dochodzonej na zasadach ogólnych, 

poszkodowany nie może żądać naprawienia poniesionej szkody poprzez zapłatę kwoty 

wyższej niż różnica między kwotą, która zostałaby uzyskana w przypadku wydania przez 

sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości kasy obejmującej likwidację majątku dłużnika, a 

kwotą uzyskaną w wyniku zaspokojenia wierzytelności lub wartością udziałów ustaloną 

zgodnie z ust. 1. Ustalenia różnicy kwot, o której mowa w poprzednim zdaniu, dokonuje 

się przy założeniu, że w dniu przejęcia, określonym zgodnie z art. 74c ust. 7, sąd wydał 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości kasy obejmującej likwidację majątku dłużnika. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. O GRACH HAZARDOWYCH (Dz. U z 2016 r. poz. 

471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) 

 

Art. 35. 

Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać: 

1)   w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis 

aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

1a)  w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz: 

a)  numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię 

umowy z przedstawicielem, albo 

b)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki; 

2)   oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną; 
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3)   informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej; 

4)   dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i 

numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz 

doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, 

reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady 

nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad 

kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) 

- również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji 

finansowej; 

5)   opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowane 

kasyno gry, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku; 

6)   odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy 

zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry; 

7)   przewidywaną datę rozpoczęcia działalności; 

8)   przewidywany rodzaj oraz liczbę gier, wraz z informacją o planowanej kolejności ich 

uruchomienia; 

9)   szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy, oraz projektowane 

warunki zatrudnienia osoby mającej sprawować zarząd nad kasynem gry; 

10)  opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry, w szczególności zasady przechowywania i 

ewidencjonowania kapitału gry losowej lub gry na automatach; 

11)  studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i 

przewidywanej rentowności; 

12)  projekty regulaminów gier; 

13)  projekt systemu służącego rejestracji gości; 

14)  proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 63; 

15)  pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry; 

16)  dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności: 

a)  w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co 

najmniej 10% kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł 

przychodów, 

b)  w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - 

sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach; 
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17)  aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa , należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

ubezpieczenia zdrowotne; 

18) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, 

reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, 

rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed 

organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa 

związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu; 

19)  aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, 

reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, 

rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

20)  dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki z 

właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego 

dokumentu - oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi 

przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu; 

[21)  sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, a w 

przypadku spółki rozpoczynającej działalność - oświadczenie o zgodności działania 

spółki z przepisami o rachunkowości;] 

<21) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem 

z badania, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie 

o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości;> 

22)  w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, dokumenty potwierdzające 

prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

 



- 115 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 36. 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie 

zakładów wzajemnych powinien zawierać: 

1)   w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis 

aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

1a)  w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz: 

a)  numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię 

umowy z przedstawicielem, albo 

b)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki; 

2)   oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną; 

3)   informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej; 

4)   dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i 

numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz 

doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, 

reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady 

nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem 

gry; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) - również 

informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej; 

5)   opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany 

salon gry bingo pieniężne, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku; 

6)   odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy 

zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będzie urządzana gra 

bingo pieniężne, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych - zgodę 

władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu); 

7)   przewidywaną datę rozpoczęcia działalności; 

8)   w przypadku zakładów wzajemnych - przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz ze 

wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet; 

8a)  w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet: 

a)  adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do 

urządzania zakładów, 

b)  projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników 

zakładów, 
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c)  ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed 

ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności, 

d)  zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu; 

9)   szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy; 

10)  opis organizacji i funkcjonowania salonu gry bingo pieniężne lub punktu przyjmowania 

zakładów wzajemnych, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania 

kapitału gry losowej lub zakładu wzajemnego; 

11)  studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i 

przewidywanej rentowności; 

12)  projekty regulaminów gier lub zakładów wzajemnych; 

12a)  projekt systemu służącego rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne; 

13)  proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63; 

14)  w przypadku zakładów wzajemnych - zgodę organizatorów współzawodnictwa 

sportowego na wykorzystywanie ich wyników; 

15)  w przypadku salonu gry bingo pieniężne - pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji 

salonu; 

16)  dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności: 

a)  w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną reprezentującego co 

najmniej 10% kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów, 

b)  w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi - sprawozdanie 

finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach; 

17)  aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa , należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia 

zdrowotne; 

18)  oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, 

reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, 

rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed 

organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z 

praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu; 
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19)  aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, 

reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, 

rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

20)  dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki z 

właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu - 

oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami 

regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

[21)  sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, a w 

przypadku spółki rozpoczynającej działalność - oświadczenie o zgodności działania spółki 

z przepisami o rachunkowości;] 

<21) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z 

badania, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o 

zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości;> 

22)  w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, prowadzącej salon gry bingo 

pieniężne lub przyjmującej zakłady wzajemne, odpowiednio dokumenty potwierdzające 

prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub 3, w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

 

Art. 59. 

1. Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, w drodze decyzji, cofa 

koncesję lub zezwolenie, w całości lub w części, w przypadku: 

1)   nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z 

przepisami regulującymi działalność objętą koncesją lub zezwoleniem, lub z warunkami 

określonymi w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie; 

2)   rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, 

lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na 

którą udzielono koncesji lub zezwolenia; 

3)   obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 10 ust. 1; 

4)   (uchylony); 
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4a)  rezygnacji z działalności objętej koncesją lub zezwoleniem; 

4b)  trwającej dłużej niż 6 miesięcy przerwy w prowadzeniu działalności objętej koncesją 

lub zezwoleniem, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym; 

5)   skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym osoby będącej akcjonariuszem 

(wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki za 

przestępstwo związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu; 

6)   dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18 roku 

życia, w tym samym ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych; 

7)   niewykazania przez spółkę prowadzącą działalność w zakresie, o którym mowa w art. 

6 ust. 1-3, zgodności jej działań z właściwymi przepisami regulującymi 

przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu; 

8)   gdy spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w 

art. 7 ust. 2, nie przedstawiła sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego 

rewidenta zgodnie z art. 55 ust. 3 albo przedstawiona opinia wskazuje na istotne 

naruszenia przepisów o rachunkowości; 

<8) gdy spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 

lub w art. 7 ust. 2, nie przedstawiła sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z badania zgodnie z art. 55 ust. 3 albo przedstawione 

sprawozdanie z badania wskazuje na istotne naruszenia przepisów o 

rachunkowości;> 

9)   prowadzenia działalności przez spółkę, o której mowa w art. 7a ust. 1, zobowiązanej 

do ustanowienia przedstawiciela bez przedstawiciela przez okres dłuższy niż 2 

miesiące. 

2. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4b, nie wlicza się przerw spowodowanych 

działaniem siły wyższej i jej bezpośrednimi następstwami. 
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USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 3. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w: 

(pkt 1-30 pominięto) 

[31)  ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1011 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), w zakresie wykonywania zawodu 

przez biegłego rewidenta oraz świadczenia usług przez podmioty uprawnione do 

badania sprawozdań finansowych związanych z wykonywaniem czynności rewizji 

finansowej;] 

<31) ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. …) w zakresie wykonywania 

zawodu przez biegłego rewidenta oraz świadczenia usług przez firmy audytorskie 

związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej;> 

32)  ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471). 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do usług świadczonych w zakresie: 

1)   regulowanym ustawami podatkowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.); 

2)  regulowanym przepisami celnymi oraz przepisami określającymi zasady przywozu i 

wywozu towarów do lub z Unii Europejskiej w zakresie realizowanym przez organy 

Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności związanymi z realizacją polityki 

rolnej i handlowej. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   usług finansowych świadczonych przez podmioty wykonujące działalność na rynku 

finansowym na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174 i 615); 

2)   usług finansowych, takich jak usługi z zakresu działalności kredytowej, doradztwa 

inwestycyjnego, obsługi papierów wartościowych oraz innych usług finansowych, o 

których mowa w załączniku nr I do dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 

kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 
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kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i 

uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów działalności 

podlegających wzajemnemu uznawaniu. 

4. Przepisy ustawy nie wyłączają stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) 

 

Art. 5. 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią, w tym nad jednostkami 

naukowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie zgodności 

działania ich organów z przepisami ustawy, statutem Akademii lub statutami jednostek 

naukowych, z wyłączeniem gospodarki finansowej. Prezes Akademii przedstawia 

Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii oraz ministrowi 

właściwemu do spraw nauki roczne sprawozdanie finansowe wraz [z opinią z badania 

sprawozdania finansowego] <ze sprawozdaniem z badania>. 

2. Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę organów Akademii, niedotyczącą 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w przypadku stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami ustawy lub statutem Akademii. Wniosek w sprawie uchylenia 

uchwały organów Akademii, dotyczącej gospodarki finansowej, składa do Prezesa Rady 

Ministrów minister właściwy do spraw nauki. Uchylenie uchwały następuje w drodze 

decyzji administracyjnej, w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu 

uchwały. 

 

Art. 15. 

1. Zgromadzenie Ogólne Akademii określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór 

nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie uchwały wiążące inne 

organy Akademii. 
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2. Zgromadzenie Ogólne Akademii w szczególności: 

1)   wybiera członków Akademii; 

2)   wybiera Prezesa Akademii spośród członków krajowych Akademii; 

3)   wybiera wiceprezesów Akademii spośród członków krajowych reprezentujących 

odrębne specjalności naukowe; kandydatów na te stanowiska zgłasza Prezes Akademii; 

4)   przyjmuje roczne sprawozdania finansowe wraz [z opinią z badania sprawozdania 

finansowego] <ze sprawozdaniem z badania> oraz sprawozdania ze statutowej 

działalności Akademii przedstawiane przez Prezesa Akademii; 

5)   przyjmuje wyniki audytów wraz ze sposobem realizacji zaleceń przedstawione przez 

Prezesa Akademii; 

6)   może powoływać doraźne lub stałe komisje do przygotowania projektów uchwał 

Zgromadzenia Ogólnego Akademii w sprawach określonych w uchwale o powołaniu 

komisji; 

7)   wybiera komisję rewizyjną; 

8)   wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Akademii; 

9)   wybiera komisję do spraw etyki w nauce; 

10)  uchwala kodeks etyki pracownika naukowego przedstawiony przez komisję do spraw 

etyki w nauce. 

3. Zgromadzenie Ogólne Akademii uchwala regulamin wyborów Prezesa i wiceprezesów 

Akademii, określając tryb i zasady zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów 

oraz dodatkowych wyborów w trakcie kadencji. 

4. Zgromadzenie Ogólne Akademii może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i 

Państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 900, 1250, 1933 i 1954) 

 

Art. 11. 

1. Dyrektor przygotowuje: 

1)   projekt rocznego planu finansowego Centrum; 

2)   projekt rocznego planu działalności Centrum; 
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3)   okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji strategicznych programów badań 

naukowych i prac rozwojowych; 

4)   roczne sprawozdanie z działalności Centrum; 

5)   roczne i kwartalne sprawozdania finansowe Centrum. 

2. W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku Dyrektor przedstawia Ministrowi do 

zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowany przez Radę projekt rocznego planu działalności 

Centrum na rok następny. 

3. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor przedstawia 

Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Centrum, obejmujące w szczególności 

informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum. Do sprawozdania dołącza 

się opinię Rady. 

[4. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor 

przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum, 

obejmujące w szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych 

na finansowanie poszczególnych zadań Centrum, wraz z opinią Rady oraz podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 50.] 

<4. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor 

przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum, 

obejmujące w szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków 

przeznaczonych na finansowanie poszczególnych zadań Centrum, wraz z opinią Rady 

oraz sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską, o której 

mowa w art. 50.> 

5. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału Dyrektor 

przedstawia Ministrowi kwartalne sprawozdanie finansowe Centrum, obejmujące w 

szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na 

finansowanie poszczególnych zadań Centrum. 

6. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy 

rocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania 

finansowego Centrum, mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania przez Ministra 

nadzoru nad realizacją zadań Centrum. 
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Art. 50. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez [podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych] <firma audytorska>. 

2. Minister dokonuje wyboru [podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych] 

<firmy audytorskiej> w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O NARODOWYM CENTRUM NAUKI (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1071) 

 

Art. 11. 

1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za prawidłowe i sprawne 

realizowanie zadań Centrum i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum oraz za zarządzanie i 

gospodarowanie majątkiem Centrum. 

3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu 

Centrum. 

4. Dyrektor zatwierdza przedłożone przez Koordynatora Dyscyplin listy rankingowe, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2, i zawiera umowy o realizację i 

finansowanie projektów badawczych oraz umowy, o których mowa w art. 35 ust. 1. 

5. Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawia Ministrowi do 

zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w 

układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata, z uwzględnieniem 

terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla 

przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej. 

[6. Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawia Ministrowi do 

zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum wraz z opinią podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 42, w terminie 

do dnia 31 marca każdego roku.] 

<6. Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawia 

Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum wraz ze 
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sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską, o której mowa 

w art. 42, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.> 

7. Dyrektor przygotowuje i, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia 

Ministrowi zatwierdzony przez Radę projekt rocznego planu działalności Centrum oraz 

roczne sprawozdanie z realizacji zadań Centrum obejmujące informacje o stopniu 

realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją realizowanych zadań oraz 

oceną ich wpływu na rozwój nauki. 

8. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Ministra projektu rocznego planu 

finansowego Centrum Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmiotowej Centrum w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

9. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę projektu rocznego planu działalności 

Centrum Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

10. Dyrektor przedstawia Radzie kwartalne informacje o zakresie wykonanych zadań i 

wydatkowanych na ten cel środkach. 

11. Dyrektor może zasięgnąć opinii wyspecjalizowanych instytucji lub ekspertów, w tym 

ekspertów zagranicznych. 

[Art. 42. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych. 

2. Minister dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w 

trybie przepisów o zamówieniach publicznych.] 

 

<Art. 42. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez firmę audytorską. 

2. Minister dokonuje wyboru firmy audytorskiej w trybie przepisów o zamówieniach 

publicznych.> 
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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) 

 

Art. 142. 

§ 1. Pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada organowi 

wyborczemu, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, 

sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym 

o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, zwane dalej 

"sprawozdaniem finansowym". 

[§ 2. Jeżeli sprawozdanie finansowe przedkładane jest Państwowej Komisji Wyborczej do 

sprawozdania dołącza się opinię biegłego rewidenta wraz z raportem. 

§ 3. Opinii biegłego rewidenta i raportu nie sporządza się, jeżeli pełnomocnik finansowy, w 

terminie 30 dni od dnia wyborów, zawiadomi właściwy organ wyborczy, że komitet 

wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań 

finansowych.] 

<§ 2. Jeżeli sprawozdanie finansowe przedkładane jest Państwowej Komisji Wyborczej 

do sprawozdania dołącza się sprawozdanie zawierające opinię biegłego rewidenta. 

 § 3. Sprawozdania zawierającego opinię biegłego rewidenta nie sporządza się, jeżeli 

pełnomocnik finansowy, w terminie 30 dni od dnia wyborów, zawiadomi właściwy 

organ wyborczy, że komitet wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł wydatków 

ani nie ma zobowiązań finansowych.> 

§ 4. Biegłego rewidenta, o którym mowa w § 2, wybiera Państwowa Komisja Wyborcza 

spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w liczbie 

uzgodnionej z Państwową Komisją Wyborczą. 

[§ 5. Komisarz wyborczy, badając sprawozdanie finansowe, może zlecać sporządzenie przez 

biegłego rewidenta ekspertyz lub opinii i raportów. 

§ 6. Koszty sporządzenia opinii i raportu, o których mowa w § 2 i 5, pokrywane są z budżetu 

państwa w części Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.] 

<§ 5. Komisarz wyborczy, badając sprawozdanie finansowe, może zlecać sporządzenie 

przez biegłego rewidenta ekspertyz lub sprawozdania zawierającego opinię biegłego 

rewidenta. 

 § 6. Koszty sporządzenia sprawozdania zawierającego opinię biegłego rewidenta, o 

którym mowa w § 2 i 5, pokrywane są z budżetu państwa w części Budżet, finanse 

publiczne i instytucje finansowe.> 
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§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej 

Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania finansowego 

oraz szczegółowy zakres zawartych w nim informacji, a także wykaz rodzajów 

dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania, tak aby umożliwiały weryfikację 

podanych w sprawozdaniu informacji. 

 

Art. 510. 

[§ 1. Kto, w związku z wyborami, nie dopuszcza do wykonywania lub utrudnia dopełnienie 

przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii lub raportu dotyczącego 

sprawozdania finansowego 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.] 

<§ 1. Kto, w związku z wyborami, nie dopuszcza do wykonywania lub utrudnia 

dopełnienie przez biegłego rewidenta obowiązku sporządzenia sprawozdania 

zawierającego opinię biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowego 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2.> 

§ 2. Jeżeli osoba, o której mowa w § 1, działa nieumyślnie 

- podlega grzywnie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) 

 

Art. 49zn. 

[1. Zebranie stron umowy o współpracy odbywa się co najmniej raz w roku, w terminie nie 

krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia przedstawienia przez biegłego 

rewidenta opinii o rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy.] 

<1. Zebranie stron umowy o współpracy odbywa się co najmniej raz w roku, w terminie 

nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia przedstawienia przez biegłego 

rewidenta sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za 

poprzedni rok obrotowy.> 

2. Zebranie zwołuje operator. 
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3. Zebranie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Zebranie może zostać zwołane na wniosek strony umowy o współpracy. Wniosek zawiera 

co najmniej proponowany porządek obrad, wraz z projektami uchwał i ich 

uzasadnieniem, jeżeli mają być podjęte. W takim przypadku operator zwołuje zebranie w 

terminie nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania wniosku. 

5. Tryb prowadzenia zebrania określa umowa o współpracy. 

6. Na zebraniu stronie umowy o współpracy przysługuje liczba głosów proporcjonalna do jej 

udziału w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 

górniczych, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 

7. Pierwsze zebranie odbywa się w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 

ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża stała się ostateczna. Na 

zebraniu operator przedkłada co najmniej: 

1)   wniosek o zatwierdzenie planu rocznego i wieloletniego, określających zakres 

rzeczowy i finansowy realizacji zobowiązań wynikających z koncesji, w 

szczególności harmonogram prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub 

robót górniczych, wraz z planowanym terminem ich realizacji; 

2)   numer bankowego rachunku wspólnego; 

3)   propozycje zmian umowy o współpracy mające na celu dostosowanie jej treści do 

treści koncesji, o ile jest to konieczne. 

8. W przypadku gdy na pierwszym zebraniu strony umowy o współpracy nie podejmą 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rocznego, do czasu jej podjęcia obowiązuje 

projekt planu rocznego przedstawiony przez operatora na tym zebraniu. 

9. W przypadku gdy do końca pierwszego roku obrotowego nie zostanie podjęta przez strony 

umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego i wieloletniego, a 

także w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych na podstawie projektu planu 

rocznego, operator zawiadamia o tym organ koncesyjny. Pierwszy rok obrotowy 

rozpoczyna się z dniem, w którym koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża stała się ostateczna i trwa do końca następnego 

roku kalendarzowego, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 
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10. W przypadku gdy w kolejnych latach obrotowych nie zostanie podjęta przez strony 

umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego lub 

wieloletniego, operator zawiadamia o tym organ koncesyjny. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. O USŁUGACH PŁATNICZYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1572 i 1997) 

 

Art. 61. 

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1, wnioskodawca 

dołącza: 

1)   aktualną informację o numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; 

2)   statut, akt założycielski albo umowę spółki; 

3)   wykaz usług płatniczych, które zamierza świadczyć; 

4)   program działalności i plan finansowy na okres co najmniej trzyletni; 

5)   dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych przeznaczonych na 

fundusze własne; 

6)   opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, o którym mowa w art. 64 

ust. 1 pkt 3; 

7)   (uchylony); 

8)   dane pozwalające na ustalenie tożsamości osób zarządzających oraz osób, które 

bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce lub 

spółdzielni zamierzającej wykonywać usługi płatnicze, ze wskazaniem wielkości 

należącego do nich pakietu akcji lub udziałów; 

9)   dokumenty i informacje pozwalające na ocenę, czy wnioskodawca i osoby, o których 

mowa w pkt 8, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą, w 

szczególności: 

a)  dokumenty pozwalające na ocenę, czy osoby zarządzające posiadają wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania działalnością w zakresie 

świadczenia usług płatniczych, 

b)  informacje dotyczące skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań 
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dyscyplinarnych, jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i 

cywilnych, dotyczących wnioskodawcy lub osób, o których mowa w pkt 8, 

c)  informacje o toczących się postępowaniach karnych w sprawach o przestępstwo 

umyślne, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, 

postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również o toczących się 

postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych - prowadzonych 

przeciwko osobom, o których mowa w pkt 8, lub związanych z działalnością tych 

osób albo wnioskodawcy; 

[10)  dane pozwalające na ustalenie tożsamości biegłych rewidentów i innych podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.] 

<10) dane pozwalające na ustalenie tożsamości biegłych rewidentów oraz identyfikację 

firm audytorskich.> 

2. Wnioskodawca oraz instytucja płatnicza, po uzyskaniu zezwolenia, niezwłocznie 

powiadamia KNF o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i 

dokumentów dołączonych do wniosku zgodnie z ust. 1. Jeżeli powiadomienie zawiera 

informacje mające wpływ na sposób świadczenia usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

5, KNF niezwłocznie przekazuje te informacje Prezesowi NBP. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i formę dokumentów, o których mowa w ust. 1 

pkt 4-10, mając na względzie konieczność sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia  

 

Art. 81. 

Krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości 

roczne sprawozdanie finansowe, a także roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

jeżeli istnieje obowiązek jego sporządzenia. Sprawozdania przekazuje się wraz [z raportem z 

badania sprawozdania i opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych] <ze sprawozdaniem z badania> oraz odpisem uchwały albo postanowienia 

organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, w terminie nie 

dłuższym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia odpowiednio rocznego sprawozdania finansowego 

przez organ zatwierdzający jednostki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego przez organ zatwierdzający jednostki dominującej. 
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Art. 82. 

[Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest obowiązany] <firma 

audytorska jest obowiązana> do niezwłocznego informowania KNF o stwierdzonych w 

trakcie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego okolicznościach i zdarzeniach, 

które mogą stanowić podstawę do wydania opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej albo 

odmowy wyrażenia opinii, albo wskazywać na naruszenie przepisów określających warunki 

wydania zezwolenia krajowym instytucjom płatniczym lub regulujących prowadzenie 

działalności krajowych instytucji płatniczych albo na zagrożenie kontynuowania działalności 

przez tę instytucję. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 września 2014 r. O POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ (Dz. U. z 

2016 r. poz. 759) 

 

Art. 19. 

1. Agencja pokrywa koszty prowadzenia swojej działalności z przychodów własnych. 

2. Plan finansowy Agencji określa w szczególności: 

1)   przychody; 

2)   koszty; 

3)   wynik finansowy brutto; 

4)   obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego; 

5)   wynik finansowy netto; 

6)   proponowany podział lub pokrycie wyniku finansowego netto. 

3. Tworzy się następujące fundusze Agencji: 

1)   fundusz statutowy; 

2)   fundusz zapasowy; 

3)   inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Fundusz statutowy Agencji stanowi równowartość netto środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku przekazanych Agencji na 

prowadzenie przez nią działalności. 

5. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusze, o których mowa w ust. 3 

pkt 2 i 3. 
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6. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu zapasowego. Jeżeli strata 

netto jest wyższa niż fundusz zapasowy, część straty niepokryta z funduszu zapasowego 

pokrywana jest z funduszu statutowego. 

7. Prezes Agencji sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporządzeniach 

Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR". 

8. W zakresie nieuregulowanym przez MSR Agencja stosuje przepisy ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). 

9. Sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

10. Rada Agencji opiniuje sprawozdania, o których mowa w ust. 11, w terminie miesiąca od 

dnia ich otrzymania. 

11. Prezes Agencji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia: 

[1)   sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,] 

<1) sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania,> 

2)   roczne sprawozdanie z działalności Agencji 

- za rok ubiegły, nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia bilansowego; do 

sprawozdań dołącza się opinię Rady Agencji. 

12. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zaopiniowane i przedstawione mu przez Prezesa 

Agencji sprawozdania, o których mowa w ust. 11, nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia ich otrzymania. 

13. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 11, Prezes Rady 

Ministrów zarządza nowy nabór na stanowisko Prezesa Agencji w terminie miesiąca oraz 

ogłasza o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. O OBLIGACJACH (Dz. U poz. 238) 

 

Art. 30. 

1. W przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności 

wynikających z obligacji emitent jest obowiązany poddać przedmiot zastawu lub hipoteki 

wycenie przez podmiot, który posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające 
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rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność. [Przepisy art. 56 ust. 3 pkt 

1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio do podmiotu 

dokonującego wyceny, członków jego organów zarządzających i nadzorujących oraz osób 

zatrudnionych przez ten podmiot do wykonania czynności w zakresie wyceny.] <Przepisy 

art. 69 ust. 9 pkt 1–3, 5, 6 i 8 oraz art. 70 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. ...) stosuje 

się odpowiednio do podmiotu dokonującego wyceny, członków jego organów 

zarządzających i nadzorujących oraz osób zatrudnionych przez ten podmiot do 

wykonywania czynności w zakresie wyceny, a także osób blisko związanych w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 171 

z 29.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 287 z 

21.10.2016, str. 320) z członkami organów zarządzających i nadzorujących oraz 

osobami zatrudnionymi przez podmiot dokonujący wyceny.>  

2. Emitent jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej, do nieodpłatnego dostarczenia 

wyceny w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania, jeżeli w warunkach emisji 

zamieszczony został skrót tej wyceny. 

3. W warunkach emisji emitent może zobowiązać się do okresowej aktualizacji wyceny. 

Aktualizacja jest udostępniana obligatariuszom w sposób, w jaki zostały udostępnione 

warunki emisji. 

 

Uwaga: użyte w art. 35 w ust. 3, w art. 37 w ust. 1, w art. 40 oraz w art. 82 w ust. 1 

w pkt 1 wyrazy [z opinią biegłego rewidenta] zastępuje się wyrazami <ze 

sprawozdaniem z badania>. 
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USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. O PRZEKSZTAŁCANIU JEDNOOSOBOWYCH 

SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ Z 

WYKORZYSTANIEM DÓBR KULTURY W PAŃSTWOWE INSTYTUCJE KULTURY 

(Dz. U. poz. 337 oraz z 2016 r. poz. 1202 i 2260) 

 

Art. 6. 

1. Uchwałę, o której mowa w art. 5 pkt 1, podejmuje walne zgromadzenie. 

2. Uchwałę, o której mowa w art. 5 pkt 1, umieszcza się w protokole sporządzonym przez 

notariusza. 

3. Uchwała, o której mowa w art. 5 pkt 1, zawiera w szczególności: 

1)   firmę, siedzibę, adres, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

wysokość kapitału zakładowego oraz liczbę i wartość nominalną akcji spółki; 

2)   zgodę na przekształcenie spółki w państwową instytucję kultury. 

4. Do uchwały, o której mowa w art. 5 pkt 1, dołącza się w szczególności: 

1)   uzasadnienie przekształcenia spółki w państwową instytucję kultury ze względu na 

cele, o których mowa w art. 3; 

2)   odpis aktu komercjalizacji, na podstawie którego powstała spółka; 

3)   odpis statutu, aktu założycielskiego albo umowy spółki; 

4)   odpis ostatniego rocznego sprawozdania finansowego spółki wraz z uchwałą walnego 

zgromadzenia w sprawie jego zatwierdzenia; 

5)   odpis ostatniego sprawozdania z działalności spółki wraz z uchwałą walnego 

zgromadzenia w sprawie jego zatwierdzenia; 

6)   odpis ostatniej uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto albo 

pokrycia straty; 

[7)   odpis opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania, o którym mowa w 

pkt 4, o ile podlegało ono badaniu;] 

<7) odpis sprawozdania z badania sprawozdania, o którym mowa w pkt 4, o ile 

podlegało ono badaniu;> 

8)   kwestionariusze osobowe członków zarządu spółki oraz oświadczenia członków 

zarządu o nieuczestniczeniu we władzach spółek konkurencyjnych; 

9)   wykaz dokumentów, na podstawie których spółka nabyła określone prawo do 

nieruchomości, oraz odpisy tych dokumentów; 

10)  pisemne oświadczenie zarządu spółki zawierające informacje dotyczące: 
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a)  liczby pracowników zatrudnionych w spółce, 

b)  związków zawodowych działających w spółce, 

c)  stanu prawnego nieruchomości należących do spółki lub będących w posiadaniu 

spółki, 

d)  akcji należących do spółki, 

e)  ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na majątku spółki, 

f)  roszczeń osób fizycznych i prawnych do majątku spółki, w tym roszczeń byłych 

właścicieli i ich spadkobierców, 

g)  poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółkę, 

h)  tytułów egzekucyjnych do majątku spółki, 

i)  wielkości kapitału własnego spółki, z wyszczególnieniem wielkości poszczególnych 

kapitałów, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego podjęcie 

uchwały, 

j)  wartości poszczególnych aktywów trwałych zgodnie z wartością wykazaną w 

księgach rachunkowych,  

 

 

 

USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (Dz. U. z 2017 r. poz. 568) 

 

Art. 36. 

[1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe jest weryfikowane przez biegłego rewidenta, o którym 

mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948).] 

<1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe jest weryfikowane przez biegłego rewidenta, o 

którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. …).> 

2. Biegły rewident w ramach weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego sporządza 

opinię, w której poświadcza wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych 

kwalifikowanych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień 

do emisji, z uwzględnieniem realizacji rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego. 
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3. Kosztami inwestycyjnymi kwalifikowanymi do zbilansowania z wartością planowanych do 

przydzielenia uprawnień do emisji są koszty inwestycyjne netto poniesione na realizację 

zadania inwestycyjnego ujętego w krajowym planie inwestycyjnym pomniejszone o 

wartość kosztów finansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną, a także o 

wartość finansowanych z innych źródeł kosztów poniesionych w związku ze spełnianiem 

obowiązków wynikających z przepisów dotyczących emisji przemysłowych oraz 

przepisów dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, z 

zastrzeżeniem art. 35 ust. 1. Przez koszty inwestycyjne netto należy rozumieć koszty 

pomniejszone o wartość podatku od towarów i usług, ale przed potrąceniem innych 

podatków i opłat. 

4. Opinia biegłego rewidenta sporządzona w języku polskim jest składana wraz z 

tłumaczeniem tej opinii przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Opinię biegłego 

rewidenta sporządza się na formularzu według wzoru określonego w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 6 pkt 3. 

5. Koszty weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz koszty tłumaczenia opinii 

biegłego rewidenta przez tłumacza przysięgłego ponosi podmiot realizujący zadanie 

inwestycyjne. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór: 

1)   formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania 

inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, o których mowa w art. 32 ust. 4, 

2)   formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, 

3)   formularza opinii biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 2, 

4)   formularza informacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 

- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia jednolitego standardu przekazywanych 

informacji, specyfiki zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie inwestycyjnym 

oraz potrzeby prawidłowego monitorowania ich realizacji, a także potrzeby zapewnienia 

zgodności pomocy publicznej z warunkami jej dopuszczalności. 
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USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO (Dz. U z 2016 r. 

poz. 614, 1202, 1789, 2003 i 2260) 

 

Art. 12. 

1. Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Prezesa Agencji należy: 

1)   ustalanie projektu rocznego planu finansowego Agencji, który przekazuje się Ministrowi 

Obrony Narodowej w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem 

ustawy budżetowej; 

2)   składanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdania z rocznej 

działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji wraz [z opinią i raportem 

biegłego rewidenta] <ze sprawozdaniem z badania> po ich zatwierdzeniu przez 

Ministra Obrony Narodowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 

I REASEKURACYJNEJ (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948) 

 

Art. 74. 

Outsourcing czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych oraz funkcji należących do 

systemu zarządzania może odbywać się, pod warunkiem że: 

1)   dostawca usług będzie współpracował z organem nadzoru w zakresie powierzonych 

czynności lub funkcji; 

[2)   zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i 

zakładu reasekuracji oraz organ nadzoru będą posiadać dostęp do danych związanych z 

powierzonymi czynnościami lub funkcjami;] 

<2) zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, firma audytorska badająca sprawozdania 

finansowe zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, firma audytorska badająca 

sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu 
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reasekuracji oraz organ nadzoru będą posiadać dostęp do danych związanych z 

powierzonymi czynnościami lub funkcjami;> 

3)   organ nadzoru będzie miał możliwość przeprowadzania kontroli działalności i stanu 

majątkowego dostawcy usług w zakresie powierzonych czynności lub funkcji. 

 

Art. 182. 

1. Organ nadzoru wydaje, w drodze decyzji, zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej przez główny oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

wniosek zagranicznego zakładu ubezpieczeń. 

2. Organ nadzoru wydaje, w drodze decyzji, zezwolenie na wykonywanie działalności 

reasekuracyjnej przez główny oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 

zagranicznego zakładu reasekuracji. 

3. Wniosek zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji 

zawiera: 

1)   nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu 

reasekuracji oraz nazwę państwa, w którym znajduje się jego siedziba; 

2)   siedzibę oraz rzeczowy zakres działalności głównego oddziału; 

3)   imiona i nazwiska osób proponowanych na stanowiska dyrektora głównego oddziału, 

jego zastępców, osób nadzorujących inne kluczowe funkcje, osoby odpowiedzialnej za 

prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradcy inwestycyjnego, w przypadku gdy 

obowiązek zatrudnienia doradcy inwestycyjnego wynika z ustawy. 

4. Do wniosku zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji 

dołącza się: 

1)   statut zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji; 

2)   informacje o wymogach wypłacalności, którym podlega zagraniczny zakład 

ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji na podstawie odpowiednich 

przepisów obowiązujących w państwie siedziby tego zakładu; 

3)   informacje o spełnieniu przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład 

reasekuracji wymogów wypłacalności, o których mowa w pkt 2; 

4)   plan działalności spełniający warunki, o których mowa w art. 163, określający sposób 

prowadzenia głównego oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujący 

okres pierwszych 3 lat obrotowych działalności; 

5)   projekt statutu głównego oddziału; 
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6)   zaświadczenie organu nadzorczego państwa, w którym znajduje się siedziba 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji, o 

posiadaniu przez ten zakład zezwolenia na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej oraz o spełnianiu przez zagraniczny 

zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji wymogów wypłacalności, o 

których mowa w pkt 2, zawierające informację o sytuacji finansowej tego zakładu; 

[7)   sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku 

działalności zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu 

reasekuracji wraz z opinią biegłego rewidenta;] 

<7) sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku 

działalności zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu 

reasekuracji wraz ze sprawozdaniem z jego badania;> 

8)   bilans dla celów wypłacalności za okres ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku 

działalności zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu 

reasekuracji; 

9)   w przypadku wniosku zagranicznego zakładu ubezpieczeń - dowód, że krajowe 

zakłady ubezpieczeń mogą wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium 

państwa, w którym zagraniczny zakład ubezpieczeń ma siedzibę; 

10)  w przypadku wniosku zagranicznego zakładu reasekuracji - dowód, że krajowe 

zakłady reasekuracji mogą wykonywać działalność reasekuracyjną na terytorium 

państwa, w którym zagraniczny zakład reasekuracji ma siedzibę; 

11)  informacje o wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie 

administracji głównego oddziału i zorganizowanie jego jednostek terenowych; 

12)  wskazanie źródeł środków finansowych niezbędnych do wypłacenia odszkodowań i 

świadczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, pokrycia kapitałowego wymogu 

wypłacalności i minimalnego wymogu kapitałowego; 

13)  zgodę osoby proponowanej na stanowisko dyrektora głównego oddziału oraz osób 

proponowanych na stanowiska jego zastępców, a także zgodę osób mających 

nadzorować inne kluczowe funkcje na wykonywanie obowiązków w głównym 

oddziale; 

14)  życiorysy osób proponowanych na stanowiska dyrektora głównego oddziału i jego 

zastępców oraz osób nadzorujących inne kluczowe funkcje; 
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15)  dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia 

zawodowego niezbędnego do zarządzania zakładem ubezpieczeń lub zakładem 

reasekuracji osoby proponowanej na stanowisko dyrektora i osób proponowanych na 

stanowiska jego zastępców; 

16)  dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia 

zawodowego osób przewidzianych do nadzorowania innych kluczowych funkcji; 

17)  dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osoby proponowanej na 

stanowisko aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną, w tym kopie dokumentów 

potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopię decyzji o wpisie do rejestru 

aktuariuszy; 

18)  zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób proponowanych na stanowiska 

dyrektora głównego oddziału i jego zastępców oraz osób przewidzianych do 

nadzorowania innych kluczowych funkcji; 

19)  oświadczenia osób proponowanych na stanowiska dyrektora głównego oddziału i jego 

zastępców oraz osób przewidzianych do nadzorowania innych kluczowych funkcji o 

toczących się przeciwko nim postępowaniach sądowych w związku ze sprawą 

gospodarczą; 

20)  oświadczenia osób proponowanych na stanowiska dyrektora głównego oddziału i jego 

zastępców oraz osób przewidzianych do nadzorowania innych kluczowych funkcji o 

uczestnictwie w organach zarządzających i nadzorujących spółek handlowych. 

5. Do wniosku zagranicznego zakładu ubezpieczeń dołącza się również: 

1)   projekty ogólnych warunków ubezpieczeń, w zakresie których ma być wydane 

zezwolenie; 

2)   oświadczenie doradcy inwestycyjnego o wyrażeniu zgody na zatrudnienie - w 

przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; 

3)   listę ustanowionych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

reprezentantów do spraw roszczeń - w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń, o których mowa 

w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy, z wyjątkiem ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. 
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6. Wymóg, o którym mowa w ust. 4 pkt 9 i 10, nie dotyczy państw, z którymi Rzeczpospolitą 

Polską wiążą umowy międzynarodowe zapewniające zasadę wzajemności. 

7. Oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w ust. 4 pkt 18, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 

zawiera w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, sporządza się w języku polskim lub tłumaczy na 

język polski. Tłumaczenie może być sporządzone wyłącznie przez tłumacza przysięgłego 

lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem wymagają zalegalizowania przez konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa 

międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. 

 

Art. 281. 

[1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu 

ubezpieczeń i zakładu reasekuracji dokonuje się przed upływem roku obrotowego. Ten sam 

podmiot nie może być wybrany na okres dłuższy niż 5 lat.] 

2. O wyborze [podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych] <firmy 

audytorskiej> zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zawiadamiają organ nadzoru, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru. 

 

Art. 282. 

1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zawiadamiają organ nadzoru o zmianie osoby, 

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, w terminie 7 dni od dnia zmiany tej 

osoby. 

[2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zawiadamiają organ nadzoru o zmianie 

podmiotu badającego sprawozdanie finansowe w terminie 7 dni od dnia zmiany tego 

podmiotu.] 

<2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji zawiadamiają organ nadzoru o zmianie 

firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe w terminie 7 dni od dnia 

zmiany tej firmy.> 

 



- 141 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 283. 

1. Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego zakładu 

ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji niezwłocznie informuje organ nadzoru o 

ujawnionych podczas badania sprawozdania finansowego zakładu faktach wskazujących 

na: 

1)   popełnienie przestępstwa; 

2)   istotne naruszenie przepisów prawa dotyczących warunków udzielenia zezwolenia lub 

wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji; 

3)   zakłócenie ciągłości działania zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji; 

[4)   możliwość odmowy zatwierdzenia sprawozdania finansowego lub wydania opinii z 

zastrzeżeniami.] 

<4) możliwość odmowy wyrażenia opinii lub wyrażenia opinii z zastrzeżeniami.> 

2. Biegły rewident niezwłocznie informuje organ nadzoru również o faktach, o których mowa 

w ust. 1, ujawnionych w podmiocie posiadającym bliskie powiązania wynikające z 

powiązania przez kontrolę z zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, w którym 

przeprowadza badanie sprawozdania finansowego. 

3. Organ nadzoru może żądać od biegłego rewidenta przekazania informacji i wyjaśnień 

dotyczących przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń 

lub zakładu reasekuracji w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań z zakresu 

nadzoru. 

Art. 290. 

[1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych.] 

<1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji podlega badaniu przez firmę audytorską.> 

2. [Celem badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i 

zakładu reasekuracji jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z 

raportem o tym, czy sprawozdanie:] <Celem badania sprawozdania o wypłacalności i 

kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji jest wyrażenie przez 

biegłego rewidenta pisemnej opinii w sprawozdaniu biegłego rewidenta o tym, czy 

sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej:> 

1)   jest sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi: 
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a)  ujmowania i wyceny aktywów dla celów wypłacalności, 

b)  ujmowania i wyceny zobowiązań dla celów wypłacalności innych niż rezerwy 

techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności, 

c)  ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, 

d)  wymogów kapitałowych, 

e)  jakości i wysokości dopuszczonych środków własnych; 

2)  (uchylony). 

[3. Opinia wraz z raportem jest publikowana razem ze sprawozdaniem o wypłacalności i 

kondycji finansowej.] 

<3. Sprawozdanie biegłego rewidenta zawierające opinię biegłego rewidenta jest 

publikowane razem ze sprawozdaniem o wypłacalności i kondycji finansowej.> 

4. Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji 

finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji niezwłocznie informuje organ 

nadzoru o ujawnionych podczas badania faktach wskazujących na: 

1)   popełnienie przestępstwa; 

2)   istotne naruszenie przepisów prawa dotyczących warunków udzielenia zezwolenia lub 

wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji; 

3)   zakłócenie ciągłości działania zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji; 

[4)   możliwość odmowy zatwierdzenia sprawozdania o wypłacalności i kondycji 

finansowej lub wydania opinii z zastrzeżeniami;] 

<4) możliwość odmowy wyrażenia opinii lub wyrażenia opinii z zastrzeżeniami;> 

5)   niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności; 

6)   niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym. 

[5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz zakres informacji 

zawartych w opinii i raporcie biegłego rewidenta, uwzględniając istotność danych 

zawartych w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej.] 

<5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres badania sprawozdania o wypłacalności 

i kondycji finansowej przez firmę audytorską oraz zakres informacji zawartych 

w sprawozdaniu biegłego rewidenta, uwzględniając istotność danych zawartych 

w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej.> 
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USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. O SYSTEMACH OCENY ZGODNOŚCI I NADZORU 

RYNKU (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) 

 

Art. 47. 

1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za prawidłowe i sprawne 

realizowanie zadań Centrum i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum oraz za zarządzanie i 

gospodarowanie majątkiem Centrum. 

3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu 

Centrum. 

4. Dyrektor przygotowuje i przedstawia Ministrowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, do 

zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w 

układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata, z uwzględnieniem 

terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla 

przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej. 

[5. Dyrektor przygotowuje i przedstawia Ministrowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, do 

zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum wraz z opinią podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 55, w terminie 

do dnia 31 marca każdego roku.] 

<5. Dyrektor przygotowuje i przedstawia Ministrowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Rady, do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum wraz ze 

sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską, o której mowa 

w art. 55, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.> 

6. Dyrektor przygotowuje i przedstawia Ministrowi, w terminie do dnia 31 marca każdego 

roku, zatwierdzone przez Radę projekty rocznego planu działania Centrum obejmującego 

kwestie realizacji poszczególnych zadań Centrum oraz rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań Centrum. 

 

Art. 55. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez [podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych] <firmę audytorską> . 
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2. Minister dokonuje wyboru [podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych] 

<firmy audytorskiej>. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM, 

SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW ORAZ PRZYMUSOWEJ 

RESTRUKTURYZACJI (Dz. U. poz. 996 i 1997) 

 

Art. 313. 

1. Sprawozdanie finansowe Funduszu jest sporządzane do dnia 31 marca za poprzedni rok 

obrotowy. 

2. [Sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez podmiot uprawniony, zgodnie z 

ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1011 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), do badania sprawozdań finansowych, 

wybrany w drodze przetargu przez Radę Funduszu.] <Sprawozdanie finansowe 

Funduszu podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z ustawą z dnia 7 

kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. poz. …), wybraną w drodze przetargu przez Radę Funduszu.> 

Koszt badania ponosi Fundusz. 

3. Do dnia 30 czerwca Rada Funduszu przedstawia Radzie Ministrów, zaopiniowane przez 

ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, sprawozdanie z działalności 

Funduszu za rok poprzedni i załączone do niego sprawozdanie finansowe, wraz z 

wynikami badania, o którym mowa w ust. 2. 

4. Rada Ministrów zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w 

ust. 3, w terminie do dnia 31 sierpnia. 

5. Odmowa zatwierdzenia przez Radę Ministrów sprawozdania z działalności Funduszu za 

rok poprzedni jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu członków organów Funduszu, z 

zastrzeżeniem, że pełnią oni swoje funkcje do czasu powołania nowych członków organów 

Funduszu. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do członków organów Funduszu, których kadencji nie 

dotyczy sprawozdanie z działalności Funduszu. 
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Art. 326. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi posiadane informacje o 

podmiotach, o których mowa w art. 64 pkt 1 i 2, podmiotach objętych systemem 

gwarantowania i oddziałach banków zagranicznych, niezbędne do realizacji zadań 

Funduszu, w szczególności informacje: 

1)   o ich sytuacji ekonomiczno-finansowej; 

2)   o zobowiązaniu ich do wdrożenia planu naprawy albo opracowania programu 

postępowania naprawczego, o powzięciu informacji o ich stracie, groźbie jej 

wystąpienia lub powstaniu niebezpieczeństwa ich niewypłacalności lub utraty 

płynności oraz podejmowanych w takim przypadku w stosunku do nich działaniach; 

3)   o działaniach wczesnej interwencji lub ustanowieniu zarządcy lub zarządu 

komisarycznego w tych podmiotach; 

4)   o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotyczącej wsparcia finansowego, o której 

mowa w art. 141t ustawy - Prawo bankowe lub art. 110zr ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, i warunkach tej umowy; 

5)   o wsparciu finansowym udzielonym na podstawie umowy, o której mowa w pkt 4, oraz 

innych formach udzielonego im wsparcia płynnościowego lub kapitałowego; 

6)   o zaistnieniu innych niż wymienione w pkt 2-5 okoliczności mogących skutkować 

powstaniem zobowiązań Funduszu, w szczególności wobec deponentów z tytułu 

środków gwarantowanych, lub zagrożeniem upadłością podmiotu; 

7)   niezbędne do opracowania planu przymusowej restrukturyzacji; 

8)   o istotnej zmianie organizacyjnej, prawnej lub wystąpieniu innego zdarzenia mającego 

wpływ na przyjęte w planie przymusowej restrukturyzacji założenia i realizację tego 

planu. 

2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, Komisja Nadzoru Finansowego 

przekazuje Funduszowi także informacje o wynikach przeprowadzonych w podmiocie 

czynności kontrolnych, wydanych zaleceniach, środkach, jakie zostały podjęte w celu 

usunięcia nieprawidłowości, stwierdzonych w ramach nadzoru i o ich wykonaniu przez 

podmiot. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje w zakresie określonym 

w ust. 2 także w przypadku, gdy czynności kontrolne przeprowadziła Kasa Krajowa, bank 

zrzeszający lub inne uprawnione instytucje. 
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4. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje o działaniach wczesnej 

interwencji lub ustanowieniu zarządcy w podmiotach grupy, której częścią jest podmiot, 

oraz o ich sytuacji finansowej. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi informacje sprawozdawcze: 

1)   uzyskane od kas oraz od Kasy Krajowej na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 62c ust. 4 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych; 

2)   uzyskane od firm inwestycyjnych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 

94 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów 

rozporządzenia nr 575/2013. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Funduszowi: 

1)   roczne sprawozdania finansowe banków i oddziałów banków zagranicznych, firm 

inwestycyjnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2 lit. a-d, wraz [z opinią 

biegłego rewidenta] <ze sprawozdaniem z badania>, w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania; 

2)   analizy dotyczące funkcjonowania sektora bankowego, sektora firm inwestycyjnych i 

sektora kas. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. O ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE 

KOLEJOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1923) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, 

1823 i 1920) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-54 pominięto) 

55)  art. 46-49 otrzymują brzmienie: 

"Art. 46. 1. Licencji udziela się na wniosek przedsiębiorcy. 

2. Wniosek o udzielenie licencji zawiera: 

1)   nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

o ile przedsiębiorca taki numer posiada; 
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3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   określenie przedmiotu i zakresu wykonywania działalności, na którą 

ma być udzielona licencja. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1)   informacje o dotychczasowej działalności przedsiębiorcy; 

2)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących: 

a)   dobrej reputacji, 

b)   wiarygodności finansowej, 

c)   kwalifikacji zawodowych, 

d)   zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej. 

4. Wymagania dotyczące dobrej reputacji uznaje się za spełnione, jeżeli: 

1)   nie została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy; 

2)   przedsiębiorca nie poniósł odpowiedzialności na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

3)   przedsiębiorca nie został ukarany za poważne naruszenia prawa 

określone w przepisach szczególnych mających zastosowanie do 

transportu; 

4)   członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, wspólnik, 

komplementariusz w spółce jawnej, komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby 

prowadzące działalność gospodarczą, nie zostały skazane 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, przestępstwa 

skarbowe popełnione umyślnie lub powtarzające się nieumyślne 

naruszenie praw osób wykonujących pracę zarobkową. 

W celu potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, przedsiębiorca ubiegający się o licencję przedstawia 

zaświadczenia albo oświadczenia. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
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fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Wymagania dotyczące wiarygodności finansowej uznaje się za spełnione, 

gdy przedsiębiorca jest w stanie wykazać, że jest zdolny do wypełnienia 

rzeczywistych i potencjalnych zobowiązań finansowych przez okres 12 

miesięcy od dnia udzielenia licencji. W tym celu: 

1)   przedsiębiorca ubiegający się o licencję przedstawia: 

[a)   sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, wraz z opinią i 

raportem biegłego rewidenta z jego badania, albo bilans, gdy 

przedsiębiorca nie może okazać sprawozdania finansowego,] 

<a)  sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, wraz ze 

sprawozdaniem z badania, albo bilans, gdy przedsiębiorca nie 

może okazać sprawozdania finansowego,> 

b)   zestawienie przepływów pieniężnych dla roku, w którym ubiega się 

o licencję, i planowane zestawienie przepływów dla roku 

kolejnego, 

c)   potwierdzenie stanu rachunku bankowego oraz pozostałe 

zabezpieczenia majątkowe zobowiązań, 

d)   dane dotyczące planowanych wydatków związanych z podjęciem 

licencjonowanej działalności, 

e)   informację o zabezpieczonym limicie przekroczenia stanu konta 

rachunku bankowego; 

2)   Prezes UTK uzyskuje od właściwych organów informacje o stanie 

zaległości przedsiębiorcy: 

a)   w podatkach, 

b)   w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 , 1810 i 1921). 

7. Wymagania dotyczące wiarygodności finansowej uznaje się za niespełnione 

w przypadku przedsiębiorcy, w którego działalności występują znaczne 

lub powtarzające się zaległości publicznoprawne. 
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8. W razie wątpliwości co do sytuacji finansowej przedsiębiorcy, Prezes UTK 

może żądać innych niż określone w ust. 6 informacji i dokumentów 

bankowych lub księgowych przedstawiających rzetelnie aktualną sytuację 

finansową przedsiębiorcy. 

9. Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych uznaje się za spełnione, 

gdy przedsiębiorca posiada lub zobowiąże się do posiadania organizacji 

zarządzania, która zapewni kontrolę bezpieczeństwa, niezawodność i 

nadzorowanie licencjonowanej działalności. W tym celu przedsiębiorca 

ubiegający się o licencję przedstawia: 

1)   dokumenty dotyczące kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo przewozów kolejowych oraz szczegółowe dane 

dotyczące szkolenia tych pracowników lub 

2)   oświadczenie dotyczące planowanego zatrudnienia i przeszkolenia 

pracowników, o których mowa w pkt 1. 

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności 

cywilnej uznaje się za spełnione, gdy przedsiębiorca ubiegający się o 

udzielenie licencji wykaże, że zawarł umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej. 

11. Zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w 

ust. 10, uwzględnia wymagania określone przepisami art. 12 

rozporządzenia nr 1371/2007/WE. 

12. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze 

rozporządzenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz 

minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę zakres działalności 

wykonywanej przez przewoźnika kolejowego. 

(art. 47. – art.49. pominięto) 

 (pkt. 56 – 62 pominięto) 

 

 

 


