
UCHWAŁA Nr 94/2022 

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

 

z dnia 25 marca 2022 r. 

 

w sprawie określenia treści informacji o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność w 

formie oddziału lub bez otwierania oddziału. 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2059, z późn. zm.) w związku z art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1. Określa się treść informacji o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej przez zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską w 

formie oddziału lub bez otwierania oddziału.  

 

§2. Treść informacji, o której mowa w §1 stanowi załącznik do uchwały.  

 

§3. Traci moc Uchwała nr 280/2018 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 lipca 2018 r.  

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do Uchwały nr 94/2022  

Komisji Nadzoru Finansowego  

z dnia 25 marca 2022 r.  

 

INFORMACJA O WARUNKACH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ 

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ ZAGRANICZNE FIRMY 

INWESTYCYJNE 

 

I. Do działalności zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału stosuje się w szczególności 

następujące przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą o obrocie: 

- przepisy art. 3a, 7a, 117, 117a oraz art. 116 i 118 ustawy o obrocie, 

- przepisy działu IIIa ustawy o obrocie (Identyfikacja akcjonariuszy, przekazywanie 

informacji akcjonariuszy, przekazywanie informacji akcjonariuszom i ułatwianie 

wykonywania praw akcjonariuszy; art. 68i – 68n ustawy o obrocie), 

- przepisy działu IV rozdział 1 oddział 1  z wyłączeniem przepisów art. 69 ust. 1, 82,  

83a ust. 1, 84-85, 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie (Prowadzenie działalności 

przez firmy inwestycyjne; art. 69-94 ustawy o obrocie),   

- przepisy działu IV rozdziału 5 ustawy o obrocie (Polityka dotycząca zaangażowania; art. 

131n – 131r ustawy o obrocie),  

- przepisy działu V ustawy o obrocie, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 136 

ustawy o obrocie - wyłącznie w przypadku uczestnictwa w systemie rekompensat 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Zabezpieczanie 

interesów inwestorów. System rekompensat; art. 132-146 ustawy o obrocie), 

- przepisy działu VI ustawy o obrocie (Dostęp do informacji o szczególnym charakterze;  

art. 147-153 ustawy o obrocie), 

- przepisy art. 162 ust. 7-8 oraz art. 163 ust. 9-10 ustawy o obrocie, 

- przepisy art. 166a, 168a oraz 169 ustawy o obrocie, 

- przepisy działu IX ustawy o obrocie (Odpowiedzialność cywilna; art. 177 ustawy o 

obrocie),  

- przepisy działu X ustawy o obrocie (Przepisy karne; art. 178-184 ustawy o obrocie). 

 

Oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej powinien zwrócić szczególną uwagę na przepisy art. 

13 i art. 83 ustawy o obrocie oraz przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 94 ust. 1 

pkt 1 ustawy o obrocie.    

       

Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału zastosowanie mają również, w związku z 

przepisem art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą o nadzorze, w szczególności: 

- przepisy rozdziału 4 ustawy o nadzorze (Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz 

blokada rachunków; art. 24-44 ustawy o nadzorze), 

- przepisy rozdziału 5 ustawy o nadzorze (Przepisy karne; art. 45-46 ustawy o nadzorze). 

 



Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału zastosowanie mają również, w związku z 

przepisem art. 1 pkt 2 ustawy 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą o ofercie, 

w szczególności:: 

- przepisy rozdziału 4 ustawy o ofercie (Znaczne pakiety akcji spółek publicznych; art. 69-

90b ustawy o ofercie), 

- przepisy art. 97 ustawy o ofercie, 

- przepisy rozdziału 8 ustawy o ofercie (Odpowiedzialność cywilna; art. 98 ustawy o 

ofercie), 

- przepisy rozdziału 9 ustawy o ofercie (Przepisy karne; art. 99-104a ustawy o ofercie). 

 

Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, w związku z przepisami art. 92 ust. 1 i 3 ustawy  

o obrocie, na możliwość przystąpienia oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej do Izby 

Domów Maklerskich lub Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, będących 

dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami firm inwestycyjnych albo towarzystw funduszy 

inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych prowadzących działalność wyłącznie w zakresie 

zarządzania portfelami instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego w zakresie 

instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, działających na 

podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 579) 

oraz na podstawie ich statutów. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, stosując się do 

przepisów danej ustawy, zobowiązana jest również do przestrzegania aktów niższej rangi niż 

ustawa, tj. aktów wykonawczych, które są wydawane na podstawie ustawy i stanowią jej 

uzupełnienie.  

 

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca 

działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału stosuje 

następujące akty wykonawcze do ustawy o obrocie: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków 

postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1922 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których 

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków 

powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111), 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i 

formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy 

inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 531 z późn. zm.), 



4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków 

sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb 

Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1431),  

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie 

muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub 

zorganizowana platforma obrotu (Dz. U. z 2019 r. poz. 734).  

 

Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału stosuje następujący akt wykonawczy do ustawy 

o nadzorze: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie 

kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2486 z późn. zm.).  

Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału stosuje następujący akt wykonawczy do ustawy 

o ofercie: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 

publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w 

wezwaniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114).   

 

Niezależnie od powyższych aktów prawa polskiego do zagranicznej firmy inwestycyjnej 

prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału 

znajdują zastosowanie rozporządzenia delegowane Komisji (UE) do Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE 

L 173 z 12.06.2014 r.  s. 349–496) oraz rozporządzenia delegowane Komisji (UE) do 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

(Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014). 

 

II. Do działalności zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału stosuje się w szczególności 

następujące przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o obrocie: 

- przepisy art. 7a, 117, 117a oraz art. 116 i 118 ustawy o obrocie, 

- przepisy działu IIIa ustawy o obrocie (Identyfikacja akcjonariuszy, przekazywanie 

informacji akcjonariuszy, przekazywanie informacji akcjonariuszom i ułatwianie 

wykonywania praw akcjonariuszy; art. 68i – 68n ustawy o obrocie), 

- przepisy działu IV rozdział 1 oddział 1 z wyłączeniem przepisów art. 69 ust. 1, 82, 83, 

83a ust. 1, 84-85, 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy  o  obrocie (Prowadzenie działalności 

przez firmy inwestycyjne; art. 69-94 ustawy o obrocie),   

- przepisy działu IV rozdziału 5 ustawy o obrocie (Polityka dotycząca zaangażowania; art. 

131n – 131r ustawy o obrocie),  

- przepisy działu VI ustawy o obrocie (Dostęp do informacji o szczególnym charakterze;  

art. 147-153 ustawy o obrocie), 



- przepisy art. 162 ust. 7-8 oraz art. 163 ust. 9-10 ustawy o obrocie, 

- przepisy art. 166a, 168a oraz 169 ustawy o obrocie, 

- przepisy działu IX ustawy o obrocie (Odpowiedzialność cywilna; art. 177 ustawy o 

obrocie),  

- przepisy działu X ustawy o obrocie (Przepisy karne;  art. 178-184 ustawy o obrocie). 

 

Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską bez otwierania oddziału 

powinna zwrócić szczególną uwagę na przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1  

pkt 1 ustawy o obrocie.    

 

Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału zastosowanie mają również,  

w związku z przepisem art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą o nadzorze, 

w szczególności: 

- przepisy rozdziału 4 ustawy o nadzorze (Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz 

blokada rachunków; art. 24-44 ustawy o nadzorze), 

- przepisy rozdziału 5 ustawy o nadzorze (Przepisy karne; art. 45-47 ustawy o nadzorze). 

 

Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału zastosowanie mają również,  

w związku z przepisem art. 1 pkt 2 ustawy 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 2021 r. poz. 1983 z póź. zm.), dalej zwanej ustawą 

o ofercie, w szczególności: 

- przepisy rozdziału 4 ustawy o ofercie (Znaczne pakiety akcji spółek publicznych; art. 69-

90b ustawy o ofercie), 

- przepisy art. 97 ustawy o ofercie, 

- przepisy rozdziału 8 ustawy o ofercie (Odpowiedzialność cywilna; art. 98 ustawy o 

ofercie), 

- przepisy rozdziału 9 ustawy o ofercie (Przepisy karne; art. 99-104a ustawy o ofercie). 

 

Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, w związku z przepisami art. 92 ust. 1 i 3 ustawy  

o obrocie, na możliwość przystąpienia zagranicznej firmy inwestycyjnej do Izby Domów 

Maklerskich lub Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, będących dobrowolnymi  

i samorządnymi organizacjami firm inwestycyjnych albo towarzystw funduszy inwestycyjnych 

oraz firm inwestycyjnych prowadzących działalność wyłącznie w zakresie zarządzania 

portfelami instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów 

finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, działających na podstawie ustawy z 

dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 578 z późn. zm.) oraz na 

podstawie ich statutów. 

 



Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca 

działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału stosuje 

następujące akty wykonawcze do ustawy o obrocie: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków 

postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1922 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których 

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków 

powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111), 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i 

formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy 

inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, i banki powiernicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 531),  

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie 

musza spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub 

zorganizowana platforma obrotu (Dz. U. 2019 poz. 734).  

 

Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału stosuje następujący akt wykonawczy do 

ustawy o nadzorze: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie 

kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2486 z późn. zm.).   

 

Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału stosuje następujący akt wykonawczy do 

ustawy o ofercie: 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 

publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w 

wezwaniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114).   

 

Niezależnie od powyższych aktów prawa polskiego, do zagranicznej firmy inwestycyjnej 

prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania 

oddziału znajdują zastosowanie rozporządzenia delegowane Komisji (UE) do  Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 

(Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r.  s. 349–496) oraz rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 

do  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 

r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 

648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014). 

 



III. Zagraniczne firmy inwestycyjne, w zależności od zakresu, a niezależnie od formy 

prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 

umów zawartych z instytucjami rynku kapitałowego (Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A., 

BondSpot S.A.) powinny przestrzegać regulacji wydanych przez te instytucje. Komisja 

Nadzoru Finansowego informuje w szczególności o następujących regulacjach: 

 

Regulacje dotyczące obrotu na rynku regulowanym oraz alternatywnego systemu obrotu 

w Polsce w zakresie działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. : 

1. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,  

2. Regulamin Giełdy,  

3. Regulamin Sądu Giełdowego, 

4. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP,   

5. Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,  

6. Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

7. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu.  

 

Regulacje dotyczące obrotu na rynku regulowanym oraz alternatywnego systemu 

obrotu w Polsce w zakresie działalności BondSpot S.A.: 

1. Statut BondSpot Spółka Akcyjna,  

2. Regulamin Obrotu Rynku Regulowanego BondSpot,  

3. Regulamin Rynku Treasury BondSpot Poland, 

4. Szczegółowe Zasady Obrotu, 

5. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.   

 

Regulacje systemu rozliczeniowo-depozytowego w zakresie obrotu 

papierami wartościowymi w Polsce: 

1. Statut Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., 

2. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., 

3. Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 

4. Statut spółki KDPW_CCP S.A.,  

5. Regulamin Rozliczeń Transakcji, 

6. Regulamin Funduszu Rozliczeniowego, 

7. Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji. 

 

Zgodnie z przepisem art. 136 ust. 1 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy działalność 

zagranicznej firmy inwestycyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma być prowadzona 

w formie oddziału i gdy system rekompensat obowiązujący w państwie jej siedziby nie 

zapewnia rekompensat w wysokości lub w zakresie określonym w ustawie, oddział 

zagranicznej firmy inwestycyjnej może, w celu zagwarantowania inwestorom wypłat 

rekompensat do wysokości lub zakresu określonego w ustawie, złożyć do Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. wniosek o przystąpienie do systemu rekompensat. Złożenie 

przez oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej wniosku jest równoznaczne z jej uczestnictwem 



w tym systemie. Wtedy też, do tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, mają zastosowanie 

przepisy Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat. 

  

IV. Zagraniczne firmy inwestycyjne, niezależnie od formy prowadzenia działalności 

maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosują w bieżącej działalności właściwe 

przepisy prawa polskiego, które mają zastosowanie do działalności podejmowanej i 

prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty rynku finansowego. 

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, w szczególności, o następujących aktach prawnych:  

1. 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 

zm.),      

3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 

z późn. zm.),  

4. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.),  

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 415 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279 z późn. zm.), 

9. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2059  z późn. zm.), 

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1400 z późn. zm.), 

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.). 

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego informuje równocześnie, że treść wskazanych w załączniku 

aktów prawnych oraz regulacji wyznacza ramy funkcjonowania podmiotów sektora usług 

inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i może ulec zmianie. 

 
 

 

 

 

 


