
 

 

Druk nr 1266-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 1097) 

 

Sejm na 35 posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1266 do Komisji Finansów 

Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

9 lutego 2017 r. 

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 w pkt 22: 

a) w dodawanym art. 170e: 
– w ust. 1 części wspólnej nadać brzmienie: 

„– Komisja może nakazać centralnemu depozytowi papierów wartościowych 
usunięcie stwierdzonych naruszeń lub przyczyn tych naruszeń lub nałożyć 
na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł albo kwoty 
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stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 
obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 000 000 zł.”, 

– w ust. 6 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestania 

działań skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na te osoby karę 
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł;”, 

b) w dodawanym art. 170f: 
– w ust. 1 części wspólnej nadać brzmienie: 

„– Komisja może nakazać tym podmiotom usunięcie stwierdzonych naruszeń 
lub przyczyn tych naruszeń lub nałożyć na te podmioty karę pieniężną do 
wysokości 10 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 10% 
całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 
10 000 000 zł.”, 

– w ust. 5 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestania 

działań skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na te osoby karę 
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł;”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

2) W art. 7 w pkt 20: 
a) w lit. g dodawanemu ust. 1i nadać brzmienie: 

„1i. Jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 i 4–8 rozporządzenia 596/2014, Komisja może wydać 
decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są 
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o 
wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo 
nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł lub kwoty stanowiącej 
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 
5 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.”, 

b) lit. i nadać brzmienie: 
„i) w ust. 6: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w:”, 

– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 



3 
 

„3) ust. 1i, 1j lub 1m – Komisja może nałożyć na osobę, która w 
tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, 
uczestnika rynku uprawnień do emisji, zewnętrznie zarządzającego 
ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach 
inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę 
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł; przy wymierzaniu tej kary 
stosuje się ust. 1h.”,”, 

c)  w lit. j w zmienianym ust. 6a pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) ust. 1e, 1i, 1j lub 1m – Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie 

pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu 
nadzorującego spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub 
zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 50 000 zł.”.  

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

 

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. 

 

 

 
Sprawozdawca 

 
 

(-) Jan Szewczak  

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych  

 
 

(-) Jacek Sasin 
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