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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych oraz niektórych innych 
ustaw z projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia  

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru 

oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. 

zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się dla funduszy 

inwestycyjnych określonych ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

§ 2. Dla każdego funduszu inwestycyjnego, zwanego dalej „funduszem”, prowadzi się 

oddzielną księgę rejestrową. 

§ 3. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk: 

 1) rubryka pierwsza – numer kolejny wpisu; 

 2) rubryka druga – nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – 

REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w 

rejestrze funduszu podstawowego; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – również 

nazwy poszczególnych subfunduszy; 

 3) rubryka trzecia – cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z 

wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu; 

 4) rubryka czwarta – firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób 

jego reprezentowania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i oznaczenie sądu 

prowadzącego rejestr oraz firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego 

z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w 

                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 

i …. 



– 2 – 
 

art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

 5) rubryka piąta – informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez 

radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia 

inwestorów; 

 6) rubryka szósta – członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci 

oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania 

funduszu; 

 7) rubryka siódma – firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza; 

 8) rubryka ósma – wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych 

zmian; 

 9) rubryka dziewiąta – liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii 

oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego); 

10) rubryka dziesiąta – informacja o przejęciu zarządzania funduszem, przekształceniu 

funduszu, rozpoczęciu połączenia z innym funduszem (ze wskazaniem, czy fundusz jest 

funduszem przejmującym, czy przejmowanym), wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu 

oraz dane likwidatorów; 

11) rubryka jedenasta – wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu; 

12) rubryka dwunasta – data dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu lub imię i nazwisko 

sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

12) rubryka trzynasta – data wykreślenia funduszu z rejestru; 

13) rubryka czternasta – uwagi. 

§ 4. Wzór księgi rejestrowej stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 5. Księgi rejestrowe nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania. 

§ 6. Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego funduszu prowadzi się akta rejestrowe 

obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania 

rejestrowego. 

§ 7. 1. Księgi rejestrowe mogą być prowadzone pomocniczo również w systemie 

informatycznym. 

2. Dane zgromadzone w systemie informatycznym podlegają ochronie na podstawie 
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odrębnych przepisów. 

3. System informatyczny powinien podlegać zabezpieczeniom uniemożliwiającym dostęp 

osób nieuprawnionych. 

§ 8. W postępowaniu w sprawach rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. 

§ 9. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia 

poszczególnych rubryk rejestru. 

§ 10. 1. Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszony wniosek i dołączone do niego dokumenty 

zgadzają się pod względem formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Sąd bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, jeżeli ma w tym 

względzie uzasadnione wątpliwości. 

§ 11. W postanowieniu zarządzającym wpis sąd określa treść wpisu oraz rubrykę księgi 

rejestrowej, do której wpis ma być dokonany. 

§ 12. Sąd może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. 

Powołane dokumenty uważa się za objęte treścią wpisu. 

§ 13. Postanowienie zarządzające wpis uzasadnia się tylko na wniosek. 

§ 14. 1. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis wpisuje się z urzędu 

wzmiankę w rubryce trzynastej rejestru. 

2. Wzmianka, o której mowa w ust. 1, ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu 

postępowania. 

§ 15. 1. W przypadku uchylenia postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z 

urzędu zarządza jego wykreślenie. 

2. W przypadku zmiany postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu 

zarządza odpowiednią zmianę tego wpisu. 

§ 16. 1. Każdy może, pod nadzorem sekretarza sądowego, przeglądać rejestr oraz złożone 

do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu. 

2. Zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane osobie, która wykaże interes 

prawny w ich uzyskaniu. 
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§ 17. W sprawach o wpis wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 18. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony na podstawie przepisów 

dotychczasowych przejmuje rejestr prowadzony na podstawie przepisów niniejszego 

rozporządzenia. 

2. Fundusze wpisane do rejestru na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia 

otrzymują kolejne numery wpisu. 

§ 19. 1. Uzupełnienie rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, 

zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, może nastąpić poprzez złożenie przez 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem wpisanym uzupełniających 

danych do akt rejestrowych. 

2. O złożeniu danych, o których mowa w ust. 1, czyni się wzmiankę w rubryce czternastej 

księgi rejestrowej. 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2) 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI  

 

 

 

                                           
2)

  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 

2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy (Dz. U. Nr 226, poz. 2294), które 

traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia …. o 

zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….). 

 



– 5 – 
 

Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Sprawiedliwości  

z dnia ... (poz. ...) 

WZÓR KSIĘGI REJESTROWEJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nr 

kolejny 

wpisu 

 

 Nazwa, rodzaj, 

konstrukcja i typ 

funduszu, numer 

indentyfikacyjny 

– REGON, a w 

przypadku: 

funduszu 

powiązanego – 

również nazwa, 

rodzaj i numer 

wpisu w rejestrze 

funduszu 

podstawowego; 

funduszu z 

wydzielonymi 

subfunduszami – 

również nazwy 

poszczególnych 

subfunduszy 

 

  

 

 

Cel inwestycyjny 

i czas trwania 

funduszu, a w 

przypadku 

funduszu z 

wydzielonymi 

subfunduszami 

cel inwestycyjny 

odrębnie dla 

każdego 

subfunduszu 

 

Firma, siedziba i adres 

towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, sposób 

jego reprezentowania, 

numer w KRS oraz 

oznaczenie sądu 

prowadzącego rejestr oraz 

firmę, siedzibę i adres 

spółki zarządzającej albo 

zarządzającego z UE – w 

przypadku gdy 

towarzystwo zawarło 

umowę, o której mowa 

odpowiednio w art. 4 

ust. 1a albo 1b ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach 

inwestycyjnych i 

zarządzaniu 

alternatywnymi 

funduszami 

inwestycyjnymi 

 

  

 

 

Informacja o 

rozpoczęciu, 

zawieszeniu lub 

wznowieniu 

działalności przez 

radę inwestorów 

oraz lista jej 

członków, 

wzmianka o 

działaniu w 

funduszu 

zgromadzenia 

inwestorów 

 

  

 

 

 

 

Członkowie 

zarządu 

towarzystwa 

funduszy 

inwestycyjnych, 

prokurenci oraz 

pełnomocnicy, 

którym udzielono 

pełnomocnictwa 

ogólnego do 

reprezentowania 

funduszu 

 

  

 

 

 

 

 

 

Firma lub nazwa, 

siedziba i adres 

depozytariusza 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wzmianka o statucie 

funduszu oraz jego 

zmianach, ze 

wskazaniem tych 

zmian 

 

  

 

Liczba certyfikatów 

inwestycyjnych 

wszystkich emisji, 

nazwa serii oraz 

liczba certyfikatów 

inwestycyjnych 

danej serii (w 

przypadku funduszu 

inwestycyjnego 

zamkniętego) 

 

 Informacja o przejęciu 

zarządzania funduszem, 

przekształceniu funduszu, 

rozpoczęciu połączenia z innym 

funduszem (ze wskazaniem, czy 

fundusz jest funduszem 

przejmującym, czy 

przejmowanym), wzmianka o 

otwarciu likwidacji funduszu 

oraz dane likwidatorów 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmianka o 

złożonym 

rocznym 

sprawozdaniu 

finansowym 

funduszu 

  

 

 

 

 

 

 

Data 

dokonania 

wpisu i 

podpis 

sekretarza 

sądu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Data wykreślenia 

funduszu z rejestru 

 

 Uwagi 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

 9 

 

 10 

 

11 

 

 12 

 

 13 

 

 143 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia  

w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa 

w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także 

doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów 

Na podstawie art. 32a ust. 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 

późn.zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich 

instrumentów, w tym pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w 

zakresie konfliktów interesów; 

2) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w 

tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej. 

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

                                                      
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).  
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 

i … 
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i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

2) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. 

zm.
3)

); 

3) podmiocie – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy; 

4) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny, fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w 

państwach należących do EEA; 

5) nieodpłatnym doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne, 

o którym mowa w art. 32 ust. 2b ustawy; 

6) zleceniu – rozumie się przez to zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub 

tytułów uczestnictwa funduszy, dyspozycję lub inne oświadczenia woli związane z 

uczestnictwem w funduszu; 

7) kliencie – rozumie się przez to uczestnika funduszu, lub inną osobę fizyczną, osobę prawną 

lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: 

a) zainteresowaną nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa funduszy lub 

b) która za pośrednictwem podmiotu przekazała zlecenie; 

8) osobie powiązanej z podmiotem – rozumie się przez to: 

a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów podmiotu, a w przypadku działalności 

prowadzonej w formie spółki osobowej – także wspólnika lub komplementariusza, 

b) w przypadku spółki cywilnej – wspólnika spółki cywilnej, 

c) osobę pozostającą z podmiotem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, 

d) podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej. 

2. Podmiot może na wniosek klienta innego niż określeni w art. 2 pkt 13a lit. a–m ustawy, 

złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, oraz w zakresie określonym w takim 

wniosku, uznać go za klienta profesjonalnego, jeżeli klient ten wykaże, że posiada wiedzę i 

doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz 

właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku 

podmiot ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy 

                                                      
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586 oraz z 2015 r. 

poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348 i …. 
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świadczeniu usług, których wniosek dotyczy. 

 

Rozdział 2 

Tryb i warunki prowadzenia działalności 

Oddział 1 

Promowanie świadczonych usług oraz kontakty z klientami 

§ 3. 1. Informacje kierowane przez podmiot do klientów, w tym informacje 

upowszechniane przez podmiot w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, powinny 

być rzetelne, nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd. Informacje 

upowszechniane przez podmiot w celu reklamy lub promocji świadczonych przez niego usług 

są w sposób niebudzący wątpliwości oznaczane jako informacje upowszechniane w celu 

reklamy lub promocji usług. 

2. Informacje kierowane do klienta detalicznego albo rozpowszechniane w sposób 

umożliwiający takiemu klientowi zapoznanie się z nimi: 

1) zawierają firmę (nazwę) podmiotu; 

2) są przedstawione w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, do którego są kierowane 

lub który może się z nimi zapoznać; 

3) nie mogą ukrywać, umniejszać ani przedstawiać w sposób niejasny istotnych elementów, 

stwierdzeń lub ostrzeżeń ani prezentować potencjalnych korzyści płynących z usługi lub 

instrumentu finansowego, jeżeli jednocześnie w sposób uczciwy i wyraźny nie wskazują 

istotnych zagrożeń, jakie związane są z daną usługą lub instrumentem finansowym. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą wykorzystywać nazwy żadnego organu 

nadzoru w sposób, który może wskazywać lub sugerować, że organ nadzoru zatwierdził lub 

zaakceptował produkt lub usługę oferowane przez podmiot. 

4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, wskazują korzyści, które można osiągnąć w 

przypadku skorzystania z usług świadczonych przez podmiot, powinny one wskazywać także 

poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z tymi usługami oraz instrumentami finansowymi 

będącymi przedmiotem danej usługi. 

5. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić podstawę podjęcia przez 
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klientów decyzji o skorzystaniu z danej usługi, powinny one zawierać taki zakres danych oraz 

zostać przedstawione w taki sposób, aby mogli oni zrozumieć specyfikę danej usługi i 

będącego przedmiotem danej usługi instrumentu finansowego oraz związane z nim ryzyko. 

Informacje takie mogą być przekazywane w formie ujednoliconej i powinny zawierać w 

szczególności dane o: 

1) podmiocie oraz świadczonych przez niego usługach; 

2) instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez podmiot; 

3) kosztach i opłatach związanych z usługami świadczonymi przez podmiot. 

6. Wymóg, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, uznaje się za spełniony w przypadku 

przekazania klientowi przez podmiot kluczowych informacji dla inwestorów, w zakresie, w 

jakim koszty i opłaty zostały przedstawione w ich treści. 

§ 4. 1. Podmiot przed przyjęciem pierwszego zlecenia lub rozpoczęciem świadczenia 

usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego przekazuje klientowi, przy użyciu trwałego 

nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej, szczegółowe 

informacje dotyczące podmiotu oraz usługi, która ma być świadczona, obejmujące w 

szczególności: 

1) firmę (nazwę) podmiotu; 

2) oświadczenie potwierdzające, że podmiot posiada zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia; 

3) sposoby komunikowania się klienta z podmiotem oraz sposoby przekazywania zleceń do 

podmiotu; 

4) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z podmiotem; 

5) podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy; 

6) podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez 

podmiot; 

7) podstawowe zasady postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów 

oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe 

informacje o tych zasadach; 

8) koszty i opłaty związane ze świadczonymi usługami pośrednictwa w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8, powinny: 

1) wskazywać łączną kwotę, którą klient jest obowiązany zapłacić, z wyszczególnieniem 

kosztów i opłat oraz podatków związanych z daną usługą, a jeżeli określenie tej kwoty nie 

jest możliwe – podstawę jej obliczenia w taki sposób, aby klient mógł ją zweryfikować, 

przy czym prowizje pobierane przez podmiot w związku ze świadczoną usługą są 

przedstawiane w podziale na poszczególne pozycje; 

2) wskazywać waluty obce i koszty wymiany oraz przyjęte przez podmiot zasady ustalania 

kursów wymiany - w przypadku gdy kwota, o której mowa w pkt 1, lub jej część jest 

wyrażona w walucie obcej; 

3) informować o możliwości wystąpienia innych niż wskazane w pkt 1 kosztów i opłat oraz 

podatków związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem 

finansowym lub usługą, którymi klient może być obciążony, a które nie są płatne za 

pośrednictwem podmiotu. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane klientowi także po przyjęciu 

zlecenia albo w trakcie świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, w 

przypadku gdy na wniosek klienta zlecenie zostało przyjęte, a usługa jest świadczona przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie tych 

informacji przed przyjęciem zlecenia albo rozpoczęciem świadczenia usługi. 

4. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, uznaje się za spełniony w przypadku 

przekazania klientowi przez podmiot kluczowych informacji dla inwestorów, w zakresie, w 

jakim koszty i opłaty zostały przedstawione w ich treści. 

§ 5. W przypadku gdy podmiot przekazuje klientowi informacje przy użyciu trwałego 

nośnika informacji, użycie nośnika innego niż papier jest dopuszczalne, jeżeli: 

1) uzasadnia to charakter świadczonej usługi; 

2) klient, mając możliwość wyboru pomiędzy przekazaniem informacji na papierze albo za 

pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie ten drugi sposób. 

§ 6. W przypadku gdy podmiot przekazuje klientom informacje za pośrednictwem strony 

internetowej podmiotu, nie kierując ich indywidualnie do klienta, korzystanie z tego sposobu 

przekazu jest dopuszczalne, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

1) klient udzielił wyraźnej zgody na przekazywanie informacji w taki sposób; 

2) jednocześnie z zamieszczeniem informacji na stronie internetowej podmiotu klient 

zostanie powiadomiony, w postaci elektronicznej, o adresie strony internetowej podmiotu 
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oraz o miejscu na tej stronie, gdzie jest opublikowana informacja; 

3) podmiot zapewni aktualność przekazywanej informacji; 

4) informacja będzie dostępna na stronie internetowej podmiotu przez czas niezbędny do 

tego, aby klient mógł się z nią zapoznać. 

§ 7. 1. Podmiot udostępnia bezpłatnie kluczowe informacje dla inwestorów funduszu. 

2. Na żądanie klienta podmiot dostarcza bezpłatnie roczne i półroczne sprawozdanie 

finansowe oraz prospekt informacyjny funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach 

w tym prospekcie. 

§ 8. W przypadku pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA podmiot 

przedstawia klientowi dane o ryzyku związanym z inwestowaniem w te tytuły uczestnictwa, 

obejmujące w szczególności: 

1) wskazanie ryzyka związanego z danym rodzajem tytułów uczestnictwa; 

2) wskazanie zmienności ceny danych tytułów uczestnictwa; 

3) wyeksponowanie cechy dużej zmienności wartości aktywów netto danego funduszu, w 

przypadku gdy cechuje się on lub może cechować dużą zmiennością ze względu na skład 

portfela inwestycyjnego lub stosowane techniki zarządzania portfelem; 

4) jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery 

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład indeksu 

papierów wartościowych - wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę; 

5) informację o ryzyku walutowym, w przypadku gdy wpłata i wypłata środków następuje w 

walucie obcej lub gdy większość aktywów danego funduszu jest lokowana za granicą. 

§ 9. W przypadku klientów profesjonalnych § 3 ust. 5 i 6 oraz § 4 nie stosuje się. 

Oddział 2 

Warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy 

§ 10. 1. Podmiot świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy na podstawie regulaminu określającego 

sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i 
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odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, w szczególności: 

1) sposób identyfikacji klientów; 

2) sposób postępowania w kontaktach z klientami osób pozostających z podmiotem w 

stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze; 

3) sposób przekazywania klientom informacji dotyczących funduszy, w związku z którymi 

jest świadczona usługa; 

4) sposób prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy oraz wskazanie miejsc 

prowadzenia przez podmiot tej działalności; 

5) tryb i warunki składania zleceń za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub innych 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub systemów teleinformatycznych oraz za 

pomocą informatycznych nośników danych, w szczególności sposób identyfikacji osób 

składających zlecenia; 

6) zasady świadczenia usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, w tym wskazanie 

trybu i warunków opracowywania przez podmiot rekomendacji oraz ich przekazywania 

klientowi; 

7) terminy, tryb i sposób przekazywania przyjętych zleceń do podmiotów, o których mowa w 

art. 32 ust. 2a pkt 4 ustawy; 

8) sposób i terminy załatwiania reklamacji składanych przez klienta; 

9) sposób zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia takiego 

konfliktu – sposób zarządzania konfliktem; 

10) sposób wykonywania działalności przez osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, 

uwzględniający obowiązki podmiotu w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, regulamin powinien określać w 

szczególności: 

1) zasady prowadzenia rejestru reklamacji zawierającego informacje o reklamacjach w 

związku z działalnością tego podmiotu złożonych w danym roku kalendarzowym oraz 

sposobie i terminie ich załatwienia; 

2) zasady postępowania z reklamacjami w związku z działalnością podmiotu, w tym w 

szczególności tryb i termin ich rozpatrzenia; 

3) zasady postępowania z reklamacjami w związku z działalnością funduszu lub innych 

podmiotów działających na rzecz funduszu, w tym w szczególności termin i tryb 
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przekazania reklamacji do odpowiedniego podmiotu. 

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, regulamin powinien określać w 

szczególności: 

1) okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności 

polegającej na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 

tytułów uczestnictwa funduszy oraz nieodpłatnym doradztwie inwestycyjnym powodują 

lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów związanego z istotnym ryzykiem 

naruszenia interesów klienta; 

2) sposób zarządzania konfliktami interesów. 

4. W zależności od rozmiaru i rodzaju prowadzonej przez podmiot działalności oraz 

poziomu ryzyka naruszenia interesów klientów podmiotu sposób zarządzania konfliktami 

interesów, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, powinien w szczególności: 

1) zapobiegać przepływowi informacji pomiędzy osobami powiązanymi z podmiotem, 

wykonującymi w ramach działalności prowadzonej przez podmiot poszczególne 

czynności, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów, w przypadku gdy taki 

przepływ informacji może zaszkodzić interesom jednego lub kilku klientów, lub 

zapewniać nadzór nad przepływem takich informacji, jeżeli jest on konieczny; 

2) zapewniać nadzór nad osobami powiązanymi z podmiotem, wykonującymi w ramach 

swoich podstawowych zadań czynności na rzecz i w imieniu klientów, w ramach 

działalności prowadzonej przez podmiot, których interesy są sprzeczne z interesem klienta 

podmiotu lub które mogą reprezentować interesy sprzeczne z interesem klienta podmiotu; 

3) zapobiegać powstaniu bezpośredniej zależności wysokości wynagrodzenia osób 

powiązanych z podmiotem wykonujących określone czynności w ramach działalności 

prowadzonej przez podmiot, od wysokości wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez 

osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogą powodować 

powstanie konfliktu interesów; 

4) zapobiegać możliwości wywierania niekorzystnego wpływu na sposób wykonywania 

przez osoby powiązane z podmiotem czynności związanych z prowadzeniem przez 

podmiot działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy; 

5) zapobiegać przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie 

wykonywania przez tę samą osobę powiązaną z podmiotem czynności związanych z 

usługami świadczonymi przez dany podmiot, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny 
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wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów, lub zapewniać nadzór nad 

sposobem wykonywania tych czynności, jeżeli jest on konieczny. 

§ 11. 1. Przed przyjęciem zlecenia nabycia podmiot uzyskuje od klienta informacje o 

poziomie jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, właściwych dla określonego rodzaju 

oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do oceny, czy usługa lub 

produkt są odpowiednie dla klienta, dotyczące: 

1) specyfiki inwestowania w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa oraz ryzyka 

związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe; 

2) charakteru, wielkości i częstotliwości dokonywania transakcji instrumentami finansowymi 

dokonywanych przez klienta oraz okresu, w którym były dokonywane; 

3) poziomu wykształcenia, zawodu wykonywanego obecnie lub zawodu wykonywanego 

poprzednio, jeżeli jest to istotne dla dokonania oceny. 

2. Jeżeli na podstawie informacji uzyskanych od klienta podmiot oceni, że dany 

instrument finansowy lub usługa nie są odpowiednie dla klienta, niezwłocznie informuje o tym 

klienta. 

3. W przypadku gdy klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub 

przedstawia informacje niewystarczające, podmiot informuje klienta, że klient uniemożliwia 

mu dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego 

odpowiednie. 

4. Podmiot nie może bezpośrednio lub pośrednio zachęcać klienta do odmowy 

przekazania informacji. 

5. Przepisy ust. 1–4 nie mają zastosowania w przypadku, gdy: 

1) spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

a) przedmiotem zlecenia nabycia będą wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego, 

b) zlecenie nabycia zostało złożone z wyłącznej inicjatywy klienta, 

c) przed przyjęciem przez podmiot zlecenia nabycia klient został poinformowany o 

możliwości dokonania przez podmiot oceny, czy taki instrument finansowy lub usługa 

są odpowiednie dla klienta, albo 

2) przyjęcie zlecenia było poprzedzone czynnościami, o których mowa w § 27, a informacje 

uzyskane od klienta przez podmiot w związku ze świadczeniem usługi nieodpłatnego 

doradztwa inwestycyjnego pozostają aktualne. 
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6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku, gdy podmiot uzna, że składający 

zlecenie nabycia klient profesjonalny posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające 

na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z danymi jednostkami uczestnictwa, 

tytułami uczestnictwa lub świadczonymi usługami. 

§ 12. 1. Podmiot dokonuje oceny, o której mowa w § 11 ust. 1, na podstawie informacji 

przekazanych przez klienta, chyba że istnieją obiektywne przesłanki do uznania, że informacje 

te są nieaktualne, nierzetelne lub niepełne. 

2. Podmiot, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny, o której mowa w § 11 ust. 1, 

może wykorzystać informacje dotyczące klienta otrzymane od towarzystwa, firmy 

inwestycyjnej, zagranicznej firmy inwestycyjnej lub banku prowadzącego działalność, o której 

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile klient wyraził na to 

zgodę lub podmioty te wykonują na rzecz klienta czynności związane z realizacją jego 

zlecenia, a z okoliczności sprawy wynika, iż otrzymane informacje są aktualne, rzetelne i 

pełne. 

§ 13. Podmiot przekazuje zlecenia przyjęte od klientów w terminach określonych w 

regulaminie, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

Oddział 3 

Zapobieganie występowaniu konfliktów interesów 

§ 14. 1. Wewnętrzna struktura organizacyjna podmiotu powinna zapobiegać powstawaniu 

konfliktów interesów, a w przypadku powstania konfliktu interesów - zapewnić ochronę 

interesów klientów podmiotu przed jego szkodliwym wpływem. 

2. Przez konflikt interesów rozumie się znane podmiotowi okoliczności, które mogą 

doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem podmiotu lub osoby powiązanej z 

podmiotem a obowiązkiem działania przez podmiot w sposób rzetelny, z uwzględnieniem 

najlepiej pojętego interesu klienta tego podmiotu oraz okoliczności, które mogą doprowadzić 

do sprzeczności pomiędzy interesami klientów tego podmiotu. 

3. Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku, gdy podmiot lub osoba 

powiązana z podmiotem: 

1) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub nieuzyskania 

korzyści przez co najmniej jednego klienta tego podmiotu; 
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2) posiada powód, aby udzielać klientowi lub grupie klientów preferencji w stosunku do 

innego klienta lub grupy klientów tego podmiotu; 

3) posiada interes rozbieżny z interesem klienta; 

4) prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez klienta podmiotu; 

5) otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i 

opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta. 

4. W przypadku podmiotu, który wchodzi w skład grupy kapitałowej, regulamin 

określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie przyjmowania i 

przekazywania zleceń, w części dotyczącej zarządzania konfliktami interesów, powinien 

uwzględniać także wszystkie czynniki mogące powodować powstanie konfliktu interesów, o 

których podmiot wie lub powinien wiedzieć, a które wynikają ze struktury organizacyjnej oraz 

rodzaju działalności innych członków tej grupy kapitałowej. 

5. Środki i procedury zarządzania konfliktami interesów powinny zapewnić osobom 

powiązanym z podmiotem, zaangażowanym w wykonywanie przez podmiot czynności w 

zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa funduszy oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, niezależność 

wykonywania tych czynności, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju działalności prowadzonej 

przez podmiot lub podmioty z grupy kapitałowej, do której należy podmiot, oraz możliwego 

stopnia naruszenia interesów klientów. 

§ 15. Przed przyjęciem zlecenia podmiot informuje klienta, przy użyciu trwałego nośnika 

informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług w zakresie 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa 

funduszy oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, chyba że struktura organizacyjna 

podmiotu oraz jego regulacje wewnętrzne zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu 

interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta. Informacja zawiera dane pozwalające 

klientowi na podjęcie świadomej decyzji o złożeniu zlecenia podmiotowi. 

Oddział 4 

Warunki organizacyjne i techniczne 

§ 16. 1. Podmiot opracowuje i wdraża system kontroli wewnętrznej służący zapewnieniu 

zgodności działalności podmiotu oraz osób działających na jego rzecz z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz procedurami i regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w 
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podmiocie. 

2. Podmiot wyznacza, spośród osób zatrudnionych, osobę odpowiedzialną za 

przeprowadzanie kontroli w zakresie działalności polegającej na przyjmowaniu i 

przekazywaniu zleceń. Osoba ta w szczególności: 

1) sprawuje nadzór nad działalnością podmiotu oraz osób w nim zatrudnionych według 

kryterium zgodności z przepisami prawa oraz procedurami i regulaminami wewnętrznymi 

obowiązującymi w podmiocie; 

2) przeprowadza kontrole działalności podmiotu oraz osób w nim zatrudnionych według 

kryteriów określonych w pkt 1; 

3) sprawuje nadzór nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową, dostępem do tych informacji oraz przeciwdziałaniem ich 

wykorzystywaniu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub procedurami i 

regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie przez osoby obowiązane do 

ich przestrzegania; 

4) doradza oraz na bieżąco pomaga osobom wykonującym czynności, w ramach prowadzonej 

przez podmiot działalności, w wypełnianiu przez te osoby obowiązków zgodnie z 

przepisami prawa oraz procedurami i regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w 

podmiocie; 

5) prowadzi rejestr pełnomocnictw udzielonych zgodnie z art. 34 ustawy; 

6) sprawuje nadzór nad załatwianiem reklamacji klientów podmiotu oraz prowadzi rejestr 

reklamacji; 

7) odpowiednio dokumentuje wyniki przeprowadzonych kontroli oraz przedstawia je 

właściwym organom podmiotu. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie rzadziej niż raz do roku, sporządza pisemny raport 

prawidłowości i skuteczności wypełniania przez podmiot obowiązków związanych z 

prowadzoną działalnością podmiotu. Raport powinien zawierać w szczególności wskazanie 

ujawnionych w danym roku kalendarzowym nieprawidłowości oraz środków podejmowanych 

w przypadkach zaistnienia nieprawidłowości. 

4. Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznych określa regulamin kontroli 

wewnętrznej, który określa w szczególności: 

1) celi i zakres przeprowadzanych kontroli; 

2) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli oraz założenia dotyczące ich 

częstotliwości; 
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3) zakres obowiązków osoby przeprowadzającej kontrolę; 

4) szczegółowe zasady dokumentowania wyników kontroli i przedstawiania ich 

odpowiednim organom podmiotu; 

5) tryb postępowania w przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie 

działania podmiotu lub osób z nim powiązanych. 

§ 17. 1. Podmiot przeprowadza szkolenia członków organów podmiotu, pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób fizycznych pozostających z podmiotem 

w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w zakresie 

procedur oraz regulacji prawnych związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, przed podjęciem przez te osoby 

pełnienia funkcji lub wykonywania czynności w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 

2. Podmiot gromadzi informacje o przeprowadzonych szkoleniach, w szczególności 

dotyczące terminów szkoleń, zakresu szkoleń oraz uczestników poszczególnych szkoleń. 

3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej podmiot prowadzi i aktualizuje książkę 

procedur zawierającą procedury i regulaminy wewnętrzne obowiązujące w tym podmiocie w 

związku z prowadzoną działalnością. Książka procedur może być prowadzona w postaci 

elektronicznej. 

4. Podmiot regularnie weryfikuje systemy oraz procedury i regulaminy wewnętrzne 

obowiązujące w podmiocie według kryterium prawidłowości i skuteczności wypełniania przez 

podmiot obowiązków wynikających z przepisów oraz podejmuje działania mające na celu 

eliminację nieprawidłowości. 

§ 18. 1. Podmiot prowadzi dziennik kontroli zawierający informacje o kontrolach 

wewnętrznych przeprowadzanych w podmiocie w roku kalendarzowym, który zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu kontrolującego; 

2) zakres kontroli; 

3) datę rozpoczęcia kontroli; 

4) datę zakończenia kontroli; 

5) wnioski z kontroli lub zalecenia pokontrolne. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, podlegają wpisowi do dziennika kontroli nie 

później niż w dniu rozpoczęcia kontroli, a dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 – 

niezwłocznie po jej zakończeniu. 
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§ 19. 1. Podmiot opracowuje i wdraża procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub 

wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową przez osoby kierujące 

działalnością podmiotu i osoby uczestniczące w świadczeniu usług lub osoby posiadające 

dostęp do tych informacji. 

2. Procedura zawiera w szczególności: 

1) wskazanie osób objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej oraz wyraźny 

zakaz ujawniania i wykorzystywania przez nie takich informacji; 

2) wskazanie wyjątków od zakazu ujawniania informacji stanowiących tajemnicę zawodową; 

3) sposób postępowania z dokumentami zawierającymi informacje stanowiące tajemnicę 

zawodową; 

4) sposób i tryb przeprowadzania kontroli w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej. 

§ 20. 1. Systemy teleinformatyczne podmiotu powinny być zabezpieczone przed 

nieuprawnionym dostępem do danych przetwarzanych przez te systemy. 

2. Podmiot wprowadza zabezpieczenia urządzeń uniemożliwiające nieuprawniony dostęp 

do systemów teleinformatycznych i przetwarzania danych. Podmiot opracowuje i wdraża 

wewnętrzne procedury dostępu do jego systemów teleinformatycznych oraz kontrolę tego 

dostępu, zapewniające możliwość jego odtworzenia wraz z historią modyfikacji i 

przetwarzania danych. 

3. Urządzenia i systemy teleinformatyczne podmiotu powinny być zabezpieczone przed 

utratą danych spowodowaną awarią, zakłóceniami lub zdarzeniami losowymi. W celu 

zapewnienia ciągłości obsługi i pracy systemów teleinformatycznych podmiot, przynajmniej 

raz dziennie, tworzy kopię bazy danych lub stosuje inne środki techniczne umożliwiające 

odtworzenie danych oraz podjęcie pracy systemów teleinformatycznych w przypadku awarii 

lub utraty części lub całości danych w podstawowych bazach danych. 

§ 21. 1. Podmiot przyjmujący zlecenia klientów przekazywane za pomocą telefonu, 

telefaksu lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub systemów 

teleinformatycznych oraz za pomocą informatycznych nośników danych zapewnia: 

1) poufność składanych zleceń, w szczególności ich zabezpieczenie przed odsłuchaniem lub 

odczytaniem przez osoby nieuprawnione; 

2) integralność składanych zleceń, w szczególności ich zabezpieczenie przed modyfikacją 

lub usunięciem przez osoby nieuprawnione; 
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3) zabezpieczenie przed możliwością ich składania przez osoby nieuprawnione, w 

szczególności przez ustalenie odrębnego identyfikatora lub hasła dla każdego klienta; 

4) rejestrację daty i czasu otrzymania zlecenia; 

5) możliwość potwierdzenia klientowi faktu złożenia zlecenia – z wyłączeniem zleceń 

składanych za pośrednictwem telefonu. 

2. Podmiot dokłada należytej staranności w celu zapewnienia sprawnej obsługi klientów w 

zakresie przyjmowania zleceń w sposób określony w ust. 1, w szczególności podmiot może 

przyjmować takie zlecenia po uprzedniej identyfikacji osoby składającej zlecenie, zgodnej z 

zasadami ustalonymi między podmiotem a tym klientem. 

§ 22. 1. W miejscach, w których jest prowadzona działalność, powinny znajdować się 

urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające stały i bezpośredni kontakt z centralą podmiotu, 

a także zapewniające sprawną obsługę klientów. 

2. W pomieszczeniu, w którym jest prowadzona działalność, powinno znajdować się 

wyodrębnione miejsce umożliwiające klientom złożenie zlecenia z zachowaniem poufności. 

3. Pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność w zakresie pośrednictwa w 

zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, powinny 

być zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych. 

§ 23. Podmiot prowadzi rejestr wszystkich zleceń złożonych przez klientów w danym roku 

kalendarzowym. 

§ 24. Podmiot prowadzi rejestr umów podpisywanych z poszczególnymi funduszami i 

towarzystwami zawierający: 

1) datę podpisania umowy; 

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

dystrybuowane w ramach zawartej umowy. 

§ 25. 1. Podmiot przechowuje i archiwizuje dokumenty związane z prowadzeniem 

działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 

tytułów uczestnictwa funduszy oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, w 

szczególności: 

1) formularze zleceń złożonych przez klientów; 

2) dokumenty zawierające oświadczenia woli oraz inne dokumenty uzyskane stosownie do § 

11 ust. 1 oraz § 28 ust. 1, dotyczące wiedzy i doświadczenia klienta; 
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3) dokumenty udzielonych pełnomocnictw; 

4) kopie sporządzanych przez podmiot dokumentów, które są przekazywane wraz z 

przyjętym zleceniem lub innym oświadczeniem woli do podmiotu prowadzącego rejestr 

uczestników funduszy inwestycyjnych; 

5) inne niż wskazane w pkt 1–4 dokumenty związane z prowadzeniem przez podmiot 

działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

lub tytułów uczestnictwa funduszy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane oddzielnie od 

innych dokumentów i akt gromadzonych przez podmiot w związku z wykonywaną przez niego 

działalnością inną niż określona w ust. 1. 

3. Przechowywanie i archiwizowanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również: 

1) zleceń oraz innych oświadczeń woli przyjętych za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub 

innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub systemów teleinformatycznych 

oraz za pomocą informatycznych nośników danych; 

2) informacji przekazywanych lub otrzymywanych przez podmiot za pośrednictwem 

telefonu, telefaksu lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub systemów 

teleinformatycznych oraz za pomocą informatycznych nośników danych; 

3) dokumentów sporządzonych lub otrzymanych przez podmiot za pomocą informatycznych 

nośników danych. 

§ 26. 1. Zasady archiwizacji dokumentów związanych z działalnością podmiotu określa 

regulamin przechowywania i archiwizacji dokumentów, który określa w szczególności: 

1) rodzaj przechowywanych dokumentów; 

2) sposób przechowywania dokumentów i innych nośników informacji; 

3) sposób zabezpieczenia zarchiwizowanych dokumentów i innych nośników informacji 

przed nieuprawnionym dostępem; 

4) sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością gromadzenia i archiwizacji 

dokumentów i innych nośników informacji; 

5) okres przechowywania zarchiwizowanych dokumentów i innych nośników informacji; 

6) wskazanie osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i przechowywanie dokumentów i 

innych nośników informacji. 

2. Dokumenty, o których mowa w § 25 ust. 3, powinny być przechowywane na nośnikach 

informacji o charakterze trwałym, umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych w 
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tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania. 

3. Dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające dane, które podmiot przechowuje i 

archiwizuje, powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 

nieupoważnionym oraz umożliwiający kontrolę dostępu, zapewniającą możliwość śledzenia 

modyfikacji i przetwarzania danych. 

4. Podmiot zapewnia należyte zabezpieczenie pomieszczeń, w których jest prowadzone 

archiwum, prowadzi ewidencję korzystania z archiwum oraz wyznacza osobę odpowiedzialną 

za prowadzenie archiwum. 

Rozdział 3 

Świadczenie usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego 

§ 27. 1. W ramach usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego podmiot opracowuje i 

przekazuje klientowi pisemną lub ustną rekomendację, przygotowaną w oparciu o potrzeby i 

sytuację klienta, dotyczącą nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w 

funduszu w zakresie określonych jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy 

albo powstrzymania się od nabycia, zbycia lub innych zleceń dotyczących tych instrumentów 

finansowych. 

2. Zasady świadczenia przez podmiot usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego 

określa regulamin, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

§ 28. 1. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego 

podmiot uzyskuje od klienta informacje niezbędne do ustalenia, czy przy należytym 

uwzględnieniu charakteru i zakresu tej usługi rekomendowane nabycie, zbycie lub inne 

zlecenie związane z uczestnictwem w funduszu albo powstrzymanie się od nabycia, zbycia lub 

innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu: 

1) realizuje cele inwestycyjne klienta; 

2) nie jest związane z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne 

klienta; 

3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie przez klienta i dokonanie oceny związanego 

z nią ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez tego klienta wiedzę i doświadczenie; 

4) uwzględnia sytuację finansową klienta. 

2. Informacje dotyczące celów inwestycyjnych klienta powinny, odpowiednio do jego 

potrzeb, zawierać informacje o długości okresu, w którym klient zamierza dokonywać 
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inwestycji, jego preferencji dotyczących poziomu i profilu ryzyka oraz celu inwestycji. 

3. Informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta powinny, odpowiednio do jego 

potrzeb, wskazywać źródła i wysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów, w tym 

aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych. 

4. W przypadku gdy klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub 

przedstawia informacje niewystarczające, podmiot informuje klienta, że klient uniemożliwia 

mu dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego 

odpowiednie. 

5. Podmiot nie może bezpośrednio lub pośrednio zachęcać klienta do odmowy 

przekazania informacji. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku, gdy podmiot uzna, że klient 

profesjonalny posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i 

dokonanie oceny ryzyka związanego z danymi jednostkami uczestnictwa, tytułami 

uczestnictwa lub świadczonymi usługami oraz jest w stanie ponieść ryzyko inwestycyjne 

zgodne z jego celami inwestycyjnymi. 

Rozdział 4 

Przepis końcowy 

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4) 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                      
4)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w 

sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu 

do takich instrumentów (Dz.U. poz. 847). 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 32a ust. 9 ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn.zm.), dalej: „ustawa”, którego treść 

zmieniono ustawą z dnia … o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 201… r. poz. …) dalej: „ustawa zmieniająca”. 

Projekt rozporządzenia określa tryb i warunki postępowania podmiotów, które za zezwoleniem 

Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzą działalność pośrednictwa w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do EEA, a także nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich 

instrumentów, dalej: „pośredników”, w tym określa pojęcie konfliktu interesów i sposób 

postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów, a ponadto warunki techniczne i 

organizacyjne prowadzenia przedmiotowej działalności, w tym funkcjonowania kontroli 

wewnętrznej oraz prowadzenia rejestru wszystkich zleceń złożonych przez klientów. 

W ustawie zmieniającej przyjęto, iż w związku z zakresem podmiotowym dyrektywy ZAFI i 

uregulowaniem w niej relacji w stosunku do AFI i ZAFI z państw trzecich, fundusze 

inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo 

członkowskie lub państwo należące do EEA, będą klasyfikowane do kategorii „fundusze 

alternatywne z siedzibą w państwach trzecich”. W związku z tym fundusze takie nie mogą być 

już traktowane w sposób tożsamy/analogiczny z funduszami typu UCITS, a co za tym idzie 

fundusze te nie będą mogły być już zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Można 

przy tym zauważyć, że powyższa zmiana nie będzie miała praktycznych konsekwencji dla 

podmiotów dystrybuujących tytułu uczestnictwa, ponieważ dotychczas nie miała miejsca 

notyfikacja zamiaru zbywania na terytorium Polski jakiegokolwiek funduszu z siedzibą w 

państwach należących do OECD, a w konsekwencji nie było możliwe wykonywanie przez te 

podmioty na terytorium Polski czynności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów 

uczestnictwa takich funduszy. 

Z powyższych względów dokonano również zmiany upoważnienia zawartego w art. 32a ust. 9 

ustawy polegającej na wyłączeniu z jego przepisów funduszy inwestycyjnych otwartych z 
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siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo 

należące do EEA. 

Mając na uwadze wyłącznie legislacyjny charakter zmiany upoważnienia, projektowane 

rozporządzenie odzwierciedla przepisy obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz 

tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich 

instrumentów (Dz.U. poz. 847). Jednocześnie w celu dostosowania projektowanych przepisów 

do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych zrezygnowano z definiowania na potrzeby 

rozporządzenia pojęcia klienta profesjonalnego oraz klienta detalicznego (definicje te zawarte 

są odpowiednio w art. 2 pkt 13a i 13b ustawy). 

Materia zawarta w projekcie rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 

2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projektowane rozporządzenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13 poz. 221, z późn. zm.). Żaden 

z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.). 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby projektowane 

przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub 

zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny  

Projektowane rozporządzenie może oddziaływać na podmioty, prowadzące działalność w 

zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów 

uczestnictwa, a także nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do tych 

instrumentów finansowych. Na koniec 2014 roku działalność taką prowadziło 82 

dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (podmioty prowadzące 

działalność inną niż podmioty prowadzące działalność maklerską). 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji  

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 

Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 

Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Rady Banków 

Depozytariuszy, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Polskiego Stowarzyszenia 

Inwestorów Kapitałowych. 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych  

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw  

W opinii projektodawcy wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, 

że odzwierciedla ono obecnie obowiązujące regulacje. 

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Wskazanie źródeł finansowania  

Wejście w życie rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

02/09/BS 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia  

 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka 

wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych
2)

 

 

Na podstawie art. 47a ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014, poz. 157, z późn. 

zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

2) polityce wynagrodzeń – rozumie się przez to politykę dotyczącą składników wynagrodzeń, 

w tym nieokreślonych z góry świadczeń emerytalnych, osób, do których zadań należą 

czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub 

zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, realizowaną przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych;  

3) osobach, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka 

towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych – rozumie się przez to w 

szczególności: 

a) członków zarządu, 

                                                 
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża dyrektywy: dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 

1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1) i dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie 

koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw 

zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, 

polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 186). 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 

i ...   
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b) osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu 

inwestycyjnego, 

c) osoby sprawujące funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, 

d) osoby wykonujące czynności nadzoru zgodności działalności towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych z prawem,  

e) osoby pełniące funkcje związane z audytem, 

f) osoby, których całkowite wynagrodzenie roczne mieści się w tym samym przedziale 

wielkości co wynagrodzenie którejkolwiek z osób wymienionych w lit. a–e 

– bez względu na formę prawną zatrudnienia tych osób; 

4) formie prawnej zatrudnienia lub zatrudnieniu – rozumie się przez to zatrudnienie 

określonej osoby fizycznej przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych na podstawie 

stosunku pracy, na podstawie umowy kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub 

innego stosunku prawnego o podobnym charakterze; 

5) znaczącym towarzystwie funduszy inwestycyjnych – rozumie się przez to towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, które spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 

a) zatrudnia co najmniej 50 osób – bez względu na formę prawną zatrudnienia tych osób, 

b) wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, wynosi 

co najmniej równowartość w złotych 1 250 000 000 euro; 

6) świadczeniach emerytalnych – rozumie się przez to świadczenia przyznawane na zasadzie 

dobrowolnej przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych osobie zatrudnionej jako część 

pakietu wynagrodzenia, które nie obejmują dodatkowych korzyści przyznawanych osobie 

zatrudnionej w ramach systemu emerytalnego oferowanego przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych. 

§ 2. 1. Zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest odpowiedzialny za opracowanie, 

wdrożenie i aktualizację polityki wynagrodzeń. 

2. Rada nadzorcza towarzystwa funduszy inwestycyjnych zatwierdza politykę 

wynagrodzeń. W znaczącym towarzystwie funduszy inwestycyjnych polityka wynagrodzeń 

podlega zaopiniowaniu, przed jej zatwierdzeniem, przez komitet wynagrodzeń. 

3. Polityka wynagrodzeń powinna uwzględniać wielkość towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, ryzyko związane z jego działalnością, wewnętrzną organizację, a także 

zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych. 

§ 3. Politykę wynagrodzeń opracowuje się w celu: 
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1) wspierania prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i zniechęcania do 

podejmowania ryzyka, które nie jest zgodne z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, 

strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych lub regulacjami 

wewnętrznymi towarzystwa funduszy inwestycyjnych;  

2) wspierania realizacji strategii prowadzenia działalności towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych;  

3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów. 

§ 4. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych może wypłacać wynagrodzenie osobom do 

których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub 

zarządzanych funduszy inwestycyjnych, wyłącznie w formie: 

1) gotówki; 

2) akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych albo instrumentów pochodnych dotyczących 

tych akcji, albo innych instrumentów upoważniających do nabycia lub objęcia akcji 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych; 

3) instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od wyników finansowych 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

§ 5. 1. Realizacja polityki wynagrodzeń podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. 

Przegląd dokonywany jest przez samodzielną komórkę lub osobę realizującą zadania w 

zakresie zgodności działalności z prawem w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. 

2. Na podstawie przeglądu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się pisemny raport 

określający stan realizacji polityki wynagrodzeń. Raport jest przedstawiany radzie nadzorczej, 

a w przypadku znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych – również komitetowi 

wynagrodzeń. 

§ 6. 1. W znaczącym towarzystwie funduszy inwestycyjnych powinien działać komitet 

wynagrodzeń, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą spośród jej członków. 

2. W towarzystwach funduszy inwestycyjnych, w których rada nadzorcza składa się z nie 

więcej niż pięciu członków, zadania komitetu wynagrodzeń wykonuje rada nadzorcza. 

3. Komitet wynagrodzeń, kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego i 

ostrożnego zarządzania ryzykiem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także szczególną 

dbałością o stan jego kapitałów i płynności finansowej, interesy towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych i ich uczestników w 

perspektywie długoterminowej oraz interesem akcjonariuszy towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych: 
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1) opiniuje politykę wynagrodzeń, w tym wysokość i składniki wynagrodzeń; 

2) wydaje opinie o realizacji polityki wynagrodzeń; 

3) monitoruje wypłatę wynagrodzeń. 

§ 7. Polityka wynagrodzeń powinna uwzględniać następujące zasady: 

1) w przypadku funkcjonowania systemu ustalania wysokości składników wynagrodzeń 

zależnych od wyników: 

a) podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia powinna być ocena efektów 

pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub funduszu inwestycyjnego; przy ocenie 

indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe, 

b) ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w 

przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata – o dane od momentu nawiązania 

zatrudnienia, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od 

wyników towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub funduszu inwestycyjnego była 

rozłożona na okres uwzględniający czas trwania funduszu inwestycyjnego, 

uwzględniała politykę odkupywania jednostek uczestnictwa lub wykupywania 

certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego i ryzyko związane z prowadzoną 

przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalnością, 

c) nabywanie uprawnień do uzyskania wynagrodzenia uzależnionego od wyników nie 

powinno następować częściej niż raz do roku; 

2) gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia niepodlegające przepisom 

rozporządzenia mają charakter wyjątkowy, mogą być przyznane jedynie w momencie 

nawiązania zatrudnienia i ograniczają się do pierwszego roku zatrudnienia; 

3) w przypadku gdy wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne – stałe 

składniki powinny stanowić na tyle dużą część całkowitego wynagrodzenia, aby było 

możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników 

wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie; 

4) wysokość przyznawanych zmiennych składników wynagrodzeń nie ogranicza zdolności 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych do zwiększania jego bazy kapitałowej i nie wpływa 

na stabilność kapitałów własnych towarzystwa funduszy inwestycyjnych; 

5) wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy powinno odzwierciedlać 

nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej trzech ostatnich lat zajmowania 

stanowiska, z którym związane było podejmowanie czynności istotnie wpływające na 



– 5 – 

 

profil ryzyka towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzanego funduszu 

inwestycyjnego, a w przypadku osób zajmujących takie stanowisko krócej niż trzy lata – 

za okres od momentu objęcia tego stanowiska; zasady dotyczące tych płatności powinny 

być określane tak, aby zapobiegały wynagradzaniu negatywnych wyników, przy 

uwzględnieniu podstaw i kryteriów, o których mowa w pkt 1 lit. a; 

6) w przypadku znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, co najmniej 50% 

zmiennych składników wynagrodzeń to: 

a) akcje towarzystwa funduszy inwestycyjnych albo instrumenty pochodne dotyczące 

tych akcji, albo inne instrumenty upoważniające do nabycia lub objęcia akcji 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

b) instrumenty finansowe, których wartość jest zależna od wyników finansowych 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych; 

7) co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia jest uzależniona od efektów pracy 

danej osoby i uwzględnia ryzyko znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych; część 

ta jest rozliczana i wypłacana w okresie od trzech do pięciu lat, przy czym okres ten ustala 

się z uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego, charakteru i ryzyka prowadzonej 

działalności oraz obowiązków tej osoby; 

8) zmienne składniki wynagrodzenia, w tym również część, o której mowa w pkt 7, powinny 

być przyznawane lub wypłacane, gdy odpowiadają sytuacji finansowej towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych oraz są uzasadnione wynikami tego towarzystwa lub wynikami 

funduszu inwestycyjnego, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której osoba była 

zatrudniona, oraz efektami pracy tej osoby; wysokość zmiennych składników 

wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymywana, gdy towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych wykazuje trwałą stratę bilansową lub wyniki funduszu 

inwestycyjnego nie spełniają kryteriów określonych w polityce wynagrodzeń; 

9) zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane w sposób o którym mowa w pkt 7 powinny 

podlegać odpowiednim okresom zatrzymania; minimalny okres zatrzymania powinien być 

dostosowany do długoterminowych interesów towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub 

funduszu inwestycyjnego, którym zarządza dane towarzystwo i jego uczestników; 

10) zmienne składniki wynagrodzenia są wypłacane w sposób przejrzysty i zapewniający 

efektywną realizację polityki wynagrodzeń; 

11) polityka wypłacania świadczeń emerytalnych jest zgodna ze strategią działalności, celami i 

długoterminowymi interesami towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz funduszu 
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inwestycyjnego; w tym celu świadczenia  emerytalne wypłacane są osobie 

uprawnionej w postaci instrumentów, o których mowa w pkt 6, przy czym: 

a) towarzystwo funduszy inwestycyjnych wstrzymuje wypłatę tych instrumentów na okres 

pięciu lat od dnia zaprzestania zatrudniania danej osoby, jeżeli w tym dniu osoba 

zatrudniona i podlegająca polityce wynagrodzeń nie osiągnęła wieku emerytalnego, 

b) osoba, z którą rozwiązano zatrudnienie, podlegająca polityce wynagrodzeń i która 

osiągnęła wiek emerytalny, jest zobowiązana do niezbywania otrzymanych 

instrumentów przez okres pięciu lat od daty ustania zatrudnienia; 

12) osoby podlegające polityce wynagrodzeń są zobowiązane do niekorzystania z osobistych 

strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności 

w celu podważania skutków uwzględniania ryzyka w mającym do nich zastosowanie 

systemie wynagradzania; 

13) w przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub zarządzany przez nie fundusz 

inwestycyjny korzysta z finansowego wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, w 

szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb 

Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308, z późn. zm.), 

powinno: 

a) obniżyć wysokość zmiennych składników wynagrodzeń do ustalonej procentowo 

wartości zysku netto, jeżeli jest zagrożone utrzymanie stabilnej i zrównoważonej bazy 

kapitałowej lub stabilności kapitałów własnych towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

oraz terminowe wycofanie się z finansowego wsparcia pochodzącego ze środków 

publicznych, 

b) dostosowywać wysokość wynagrodzeń osób mających wpływ na decyzje w odniesieniu 

do funduszu inwestycyjnego, w szczególności mieć możliwość obniżenia wynagrodzeń 

przysługujących zarządowi towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w sposób zgodny z 

prawidłowym zarządzaniem ryzykiem i długoterminowymi wynikami funduszu 

inwestycyjnego, 

c) wypłacać uprawnionym osobom zmienne składniki wynagrodzeń jedynie w 

uzasadnionych przypadkach. 

§ 8. Wyniki finansowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub wyniki funduszu 

inwestycyjnego, przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzeń 

powinny uwzględniać poziom ponoszonego ryzyka, w szczególności ryzyka płynności oraz 
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ryzyka koncentracji, a także opierać się na zbadanych sprawozdaniach finansowych 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub funduszu inwestycyjnego. 

§ 9. Osoby zajmujące stanowiska, z którymi związane było podejmowanie czynności 

istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzanego 

przez nie funduszu inwestycyjnego, dotyczących zarządzaniem ryzykiem lub kontrolą 

wewnętrzną towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub funduszu inwestycyjnego, są 

wynagradzane za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nie funkcji, a ich 

wynagrodzenie nie może być uzależnione od wyników uzyskiwanych w kontrolowanych 

przez nich obszarach działalności. 

§ 10. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do zmiennych składników 

wynagrodzeń należnych za rok 2014 oraz za lata poprzednie. 

§ 11. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność w dniu wejścia 

w życie rozporządzenia dostosują działalność do przepisów rozporządzenia w terminie do 

dnia 31 marca 2016 r. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW



– 8 – 

 

UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie zawartego w art. 47a ust. 5 ustawy 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), upoważnienia do wydania przez 

Ministra Finansów rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania, jakim powinna 

odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, uwzględniając, 

aby pozwalała ona na skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do 

podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i statutami 

zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie 

towarzystwa w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich uczestników albo 

inwestorów. 

Projektowane rozporządzenie stanowi implementację do polskiego porządku prawnego 

art. 14a oraz art. 14b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 

13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 

papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L z 17.11.2009 Nr 302, str. 32, z późn. zm.) 

w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE (Dz. Urz. 

UE L z 23.07.2014 Nr 257, str. 186). Projektowane rozporządzenie stanowi novum w zakresie 

regulacji działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Nie było ono poprzedzone 

dotychczasowymi regulacjami i nie zastępuje żadnego obowiązującego już rozporządzenia.  

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi określa w art. 47a ust. 1–3 materialnoprawny obowiązek dotyczący 

obowiązku opracowania i wdrożenia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych polityki 

wynagrodzeń ustanawiającej zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności 

istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych funduszy 

inwestycyjnych. Przyjęta przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych polityka wynagrodzeń 

powinna w szczególności określać zasady wynagradzania osób takich jak członkowie zarządu 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące 

portfela inwestycyjnego funduszu oraz osób podejmujących decyzje powodujące powstanie 

ryzyka w stosunku do towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego. 



– 9 – 

 

Projektowane rozporządzenie nakłada na zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

odpowiedzialność za opracowanie, wdrożenie i aktualizację polityki wynagrodzeń. Polityka 

wynagrodzeń powinna zostać zatwierdzona przez radę nadzorczą towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, a tam, gdzie ma to zastosowanie – przez komitet wynagrodzeń. Polityka 

wynagrodzeń powinna być dostosowana do rozmiaru i charakteru działalności prowadzonej 

przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Projekt rozporządzenia w § 3 określa cele, 

jakim ma służyć wdrożenie polityki wynagrodzeń. Jednocześnie § 4 projektu rozporządzenia 

określa katalog dopuszczalnych form wynagrodzenia, jakie może być świadczone na rzecz 

określonych osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Ponadto 

projekt określa tryb okresowej weryfikacji przyjętej w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 

polityki wynagrodzeń (§ 6). Szczegółowe wymagania dotyczące treści polityki wynagrodzeń 

zawiera § 7 projektowanego rozporządzenia. Określono także, jakie wymagania powinno 

spełniać ustalanie wyników finansowych, które stanowić będą podstawę do ustalenia 

zmiennej części wynagrodzeń (§ 8). Projektowane rozporządzenie określa także szczegółowe 

zasady dotyczące wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem 

ryzykiem, audytem i badaniem zgodności działania z prawem (§ 9). 

Zgodnie z treścią § 12 projektu rozporządzenia przewiduje się, iż rozporządzenie wejdzie w 

życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, przy czym zgodnie z § 10 projektu rozporządzenia 

przepisy projektowanego rozporządzenia nie będą miały zastosowania do zmiennych 

składników wynagrodzeń w towarzystwach funduszy inwestycyjnych należnych za rok 2014 

oraz za lata poprzednie. Zgodnie z projektowanym § 11 rozporządzenia towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia 

będą miały obowiązek dostosować działalność do przepisów projektowanego rozporządzenia 

w terminie do dnia 31 marca 2016 r. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 

2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 

notyfikacji. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie 

konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie 

projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE 
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Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie będzie 

przedmiotem konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby 

rozporządzenie miało wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie 

wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)  

z dnia 

w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych
2)

 

Na podstawie art. 48a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, 

z późn. zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym 

systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz 

systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie; 

2) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w 

zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, 

członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne 

pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża dyrektywy: 

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych zmieniającą dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 

2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. 

WE L 145 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, 

str. 263), 

– dyrektywę Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającą środki wykonawcze do 

dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i 

warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na 

potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 26), 

– dyrektywę Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, 

prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką 

zarządzającą (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 42). 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 

1357 i …. 
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charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat 

funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których 

towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w 

skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 

3) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie 

funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego 

otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu 

portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy 

inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami 

składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat 

funduszu inwestycyjnego; 

4) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie zarządzania portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa 

inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania 

świadczonych usług oraz kontaktów z klientami; 

5) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz doradztwa 

inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, w tym w zakresie 

świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami; 

6) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne 

otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny 

towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji 

zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych, a także ewidencji 

transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych; 

7) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz 

przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji 

związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa; 
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8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o 

której mowa w art. 48 ust. 2a ustawy. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

2) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 

z późn. zm.
4)

); 

3) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny niebędący funduszem 

inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami lub subfundusz wydzielony w ramach 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami; 

4) informacji poufnej – rozumie się przez to informację poufną, o której mowa w art. 154 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

5) wartości zagrożonej – rozumie się przez to przewidywaną wielkość strat funduszu z 

tytułu zmian parametrów cenowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu, 

oszacowaną na podstawie modelu statystycznego będącego modelem wartości 

zagrożonej, o parametrach szacowanych na podstawie obserwacji tych zmian, której 

przekroczenie w ustalonym okresie prognozy może wystąpić z prawdopodobieństwem 

równym założonemu poziomowi istotności; 

6) transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu – rozumie się przez to umowę, w 

której fundusz zobowiązuje się do przeniesienia praw majątkowych do papierów 

wartościowych i ich odkupu po uzgodnionej cenie w ustalonym przyszłym dniu, a druga 

strona zobowiązuje się do ich nabycia i zwrotu po uzgodnionej cenie w ustalonym 

przyszłym dniu; 

7) transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu – rozumie się przez to 

umowę, w której druga strona zobowiązuje się do przeniesienia praw majątkowych do 

papierów wartościowych i ich odkupu po uzgodnionej cenie w ustalonym przyszłym 

dniu, a fundusz zobowiązuje się do ich nabycia i zwrotu po uzgodnionej cenie w 

ustalonym przyszłym dniu; 

8) ryzyku kontrahenta – rozumie się przez to wartość ustalonego przez fundusz 

niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586 oraz z 2015 r. 

poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348 i … . 



– 4 – 

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, bez uwzględniania opłat i świadczeń 

ponoszonych przez fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności premii zapłaconej 

przy zakupie opcji; 

9) ryzyku płynności – rozumie się przez to ryzyko polegające na braku możliwości 

sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych 

kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność 

funduszu do stałego spełniania warunków określonych w art. 82 lub art. 139 ustawy; 

10) ryzyku rynkowym – rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez fundusz straty 

wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów 

funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych takich jak stopy procentowe, kursy 

walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, obejmujące ogólne ryzyko 

rynkowe i szczególne ryzyko rynkowe; 

11) ogólnym ryzyku rynkowym – rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez fundusz 

straty wynikającej ze zmian poziomu cen na rynku, które w podobnym zakresie dotyczy 

innych podmiotów rynku finansowego, obejmujące w szczególności ryzyko stopy 

procentowej, ryzyko cen instrumentów kapitałowych i ryzyko walutowe; 

12) szczególnym ryzyku rynkowym – rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez fundusz 

straty wynikającej ze szczególnych właściwości instrumentów finansowych lub cech 

emitentów tych instrumentów, ryzyko nietypowych zdarzeń i ryzyko niewywiązania się 

drugiej strony umowy ze zobowiązania; 

13) ryzyku operacyjnym – rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez fundusz straty 

wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości 

dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń 

zewnętrznych, obejmujące ryzyko prawne i dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze 

stosowanych w imieniu funduszu procedur zawierania transakcji, rozliczania i wyceny; 

14) ryzyku prawnym i dokumentacyjnym – rozumie się przez to ryzyko niewykonania przez 

fundusz uprawnienia lub obowiązku wynikającego z umowy z kontrahentem, powstałe 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez kontrahenta 

lub sporu z kontrahentem wynikającego z tego zobowiązania; 

15) ryzyku całkowitym – rozumie się przez to ryzyko: kontrahenta, płynności, rynkowe, 

operacyjne oraz inne rodzaje ryzyka, na które fundusz jest lub może być narażony; 

16) instrumencie finansowym – rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 
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17) osobach obowiązanych – rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 48 ust. 2 

ustawy; 

18) transakcji własnej – rozumie się przez to transakcję, której przedmiotem są instrumenty 

finansowe, zawieraną przez osobę obowiązaną lub na jej rachunek, pod warunkiem że: 

a) zawarcie tej transakcji wykracza poza zwykły tryb wykonywania przez tę osobę 

czynności w ramach jej zatrudnienia w towarzystwie lub wykonywania przez nią z 

innego tytułu obowiązków w zakresie działalności prowadzonej przez towarzystwo 

albo 

b) transakcja jest zawierana na rachunek osoby obowiązanej lub: 

– jej małżonka, 

– dziecka pozostającego na jej utrzymaniu, 

– osoby z nią związanej z tytułu przysposobienia, rodzinnej pieczy zastępczej, 

opieki lub kurateli, 

– osoby będącej jej krewną lub powinowatą pozostającej z nią we wspólnym 

gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku przed datą zawarcia 

transakcji lub 

– innej osoby pozostającej z nią w stosunkach powodujących, że osoba 

obowiązana ma istotny interes w zawarciu danej transakcji na rzecz tej innej 

osoby, z wyłączeniem zwykłych opłat i prowizji należnych z tytułu zawarcia 

transakcji; 

19) tytułach uczestnictwa – rozumie się przez to tytuły uczestnictwa funduszy 

zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do EEA; 

20) usługach – rozumie się przez to wykonywane przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych na rzecz klienta czynności: 

a) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, lub 

b) doradztwa inwestycyjnego, lub 

c) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, lub 

d) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów 

uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich 

instrumentów finansowych; 
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21) kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z towarzystwem 

umowę o świadczenie usługi, o której mowa w pkt 20 lit. a, b lub c, lub która jest 

zainteresowana świadczeniem na jej rzecz usługi, o której mowa w pkt 20 lit. d, albo na 

rzecz której ta usługa jest świadczona; 

22) miejscu wykonania – rozumie się przez to podmiot wykonujący zlecenie przekazane 

przez towarzystwo w ramach zarządzania funduszem, wykonywania usługi zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych lub w ramach zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych; 

23) standardowych instrumentach pochodnych – rozumie się przez to instrumenty pochodne 

będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym i niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne, w przypadku których jest możliwe wyznaczenie ich ekspozycji 

na ryzyko za pomocą metody zaangażowania, w szczególności kontrakty terminowe i 

opcje na obligacje, stopy procentowe, kursy walut, akcje oraz indeksy, warranty 

subskrypcyjne i inne prawa umożliwiające nabycie instrumentów finansowych, 

forwardy i swapy na stopy procentowe i waluty, opcje na swapy oraz instrumenty 

pochodne dotyczące ryzyka kredytowego; 

24) niestandardowych instrumentach pochodnych – rozumie się przez to instrumenty 

pochodne inne niż wskazane w pkt 23; 

25) dokumencie strategii inwestycyjnej – rozumie się przez to dokument zawierający opis 

strategii inwestycyjnej funduszu, strategii inwestycyjnej portfela lub strategii 

inwestycyjnej zbiorczego portfela; 

26) strategii inwestycyjnej funduszu – rozumie się przez to wytyczne dotyczące zasad 

alokacji aktywów funduszu, sporządzone zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu, o 

której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy, określające w szczególności kryteria 

podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym kryteria doboru papierów wartościowych 

i innych instrumentów finansowych, zakres dozwolonych inwestycji w poszczególne 

rodzaje instrumentów, limity inwestycyjne, inne limity odnoszące się do ryzyka 

rynkowego, ryzyka kredytowego, ryzyka płynności oraz innych ryzyk dotyczących 

funduszu, a także benchmark, o ile został przyjęty; 

27) strategii inwestycyjnej portfela – rozumie się przez to wytyczne dotyczące zasad 

alokacji środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych pozostawionych do 
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dyspozycji towarzystwa przez klienta, dla którego jest świadczona usługa zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, określające w szczególności kryteria podejmowania decyzji 

inwestycyjnych, w tym kryteria doboru papierów wartościowych i innych instrumentów 

finansowych, zakres dozwolonych inwestycji w poszczególne rodzaje instrumentów, 

limity inwestycyjne, inne limity odnoszące się do ryzyka rynkowego, ryzyka 

kredytowego, ryzyka płynności oraz innych ryzyk dotyczących portfela, a także 

benchmark, jeżeli został przyjęty; 

28) strategii inwestycyjnej zbiorczego portfela – rozumie się przez to wytyczne dotyczące 

zasad alokacji aktywów zbiorczego portfela sporządzone zgodnie z polityką 

inwestycyjną zbiorczego portfela, o której mowa w art. 214 ust. 2 pkt 8 ustawy, 

określające w szczególności kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym 

kryteria doboru papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, zakres 

dozwolonych inwestycji w poszczególne rodzaje instrumentów, limity inwestycyjne, 

inne limity odnoszące się do ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego, ryzyka płynności 

oraz innych ryzyk dotyczących zbiorczego portfela, a także benchmark, jeżeli został 

przyjęty. 

Rozdział 2  

System kontroli wewnętrznej 

Oddział 1 

System nadzoru zgodności działalności z prawem 

§ 3. 1. System nadzoru zgodności działalności z prawem służy zapewnieniu zgodności 

działalności towarzystwa oraz osób działających na jego rzecz z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz procedurami i regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie. 

System zapewnia: 

1) nadzór nad przepływem informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową, zabezpieczenie dostępu do tych informacji i przeciwdziałanie ich 

wykorzystywaniu przez osoby obowiązane; 

2) przestrzeganie procedur i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w towarzystwie; 

3) prawidłowość dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych; 

4) terminowość i kompletność przekazywanych sprawozdań finansowych sporządzanych 

przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze; 
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5) terminowość, kompletność, prawidłowość i jakość raportów oraz informacji 

przekazywanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze, innych niż 

wskazane w pkt 4; 

6) nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w celu przeciwdziałania praniu 

pieniędzy. 

2. System nadzoru zgodności działalności z prawem powinien uwzględniać rodzaj i 

zakres działalności prowadzonej przez towarzystwo, w szczególności rodzaj zarządzanych 

przez nie funduszy i wielkość ich aktywów netto. 

3. W ramach systemu nadzoru zgodności działalności z prawem towarzystwo prowadzi i 

aktualizuje książkę procedur zawierającą procedury i regulaminy wewnętrzne obowiązujące 

w towarzystwie. Książka procedur może być prowadzona w postaci elektronicznej. 

4. Zasady systemu nadzoru zgodności działalności z prawem zawiera uchwalany przez 

zarząd albo radę nadzorczą towarzystwa regulamin systemu nadzoru zgodności działalności z 

prawem, który określa w szczególności: 

1) zakres kompetencji inspektora nadzoru oraz zasady działania komórki nadzoru 

zgodności działalności z prawem, w tym zasady wyznaczania osoby wykonującej 

obowiązki inspektora nadzoru w przypadku jego czasowej nieobecności; 

2) cel i zakres przeprowadzanych kontroli; 

3) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli oraz założenia dotyczące ich 

częstotliwości; 

4) zakres obowiązków osoby przeprowadzającej kontrolę; 

5) zasady sporządzania raportów z kontroli; 

6) zasady raportowania o wynikach kontroli; 

7) tryb postępowania w przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości w 

zakresie działania towarzystwa lub osób obowiązanych. 

§ 4. 1. Towarzystwo wydziela w strukturze organizacyjnej komórkę nadzoru zgodności 

działalności z prawem, którą kieruje inspektor nadzoru. Jeżeli uzasadnia to rodzaj i zakres 

działalności prowadzonej przez towarzystwo oraz nie zagraża to interesom klientów i 

uczestników funduszy, czynności nadzoru zgodności działalności z prawem mogą być 

wykonywane przez inspektora nadzoru w ramach stanowiska jednoosobowego; do 

stanowiska jednoosobowego stosuje się przepisy dotyczące komórki nadzoru zgodności 

działalności z prawem. 
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2. Inspektor nadzoru niebędący członkiem zarządu podlega bezpośrednio prezesowi 

zarządu towarzystwa, a w przypadku gdy prezes nie został powołany – zarządowi 

towarzystwa. Odpowiednio prezes zarządu lub zarząd zapewnia komórce nadzoru zgodności 

działalności z prawem niezależność organizacyjną umożliwiającą prawidłowe wykonywanie 

obowiązków. 

3. Do zakresu działania komórki nadzoru zgodności działalności z prawem należy: 

1) ujawnianie i zapobieganie naruszaniu przez towarzystwo i zarządzane przez nie 

fundusze obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących ich działalność; 

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością towarzystwa oraz osób w nim zatrudnionych 

według kryterium zgodności z przepisami prawa oraz procedurami i regulaminami 

wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie; 

3) przeprowadzanie kontroli działalności towarzystwa oraz osób w nim zatrudnionych 

według kryteriów określonych w pkt 2; 

4) nadzór nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową, zabezpieczenie dostępu do tych informacji oraz przeciwdziałanie ich 

wykorzystywaniu przez osoby obowiązane w sposób niezgodny z przepisami prawa lub 

procedurami i regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie; 

5) nadzór nad załatwianiem reklamacji uczestników funduszy zarządzanych przez 

towarzystwo i klientów towarzystwa oraz prowadzeniem rejestru reklamacji; 

6) kontrola sposobu prowadzenia ewidencji, o których mowa w § 71 ust. 1 i § 75 ust. 1; 

7) kontrola prawidłowości dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji 

inwestycyjnych; 

8) monitorowanie dokonanych przez fundusze zarządzane przez towarzystwo przekroczeń i 

dostosowań ograniczeń inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa lub statutu 

funduszu, spowodowanych przez zmiany: 

a) cen, kursów lub wartości składników lokat funduszu, 

b) wartości aktywów funduszy w okresie pomiędzy zawarciem transakcji nabycia 

składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie 

albo zwiększenie przekroczenia, a jej rozliczeniem, związane z obowiązkiem ujęcia 

tej wartości w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy, 

c) wartości aktywów funduszy wynikające z transakcji przy zobowiązaniu się 

funduszu do odkupu składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których 

dotyczy przekroczenie albo zwiększenie przekroczenia, 
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d) wartości aktywów funduszu wywołane przez zmiany w kapitale wpłaconym lub 

wypłaconym  

– oraz analiza przyczyn ich występowania; 

9) badanie i regularna ocena adekwatności i skuteczności przyjętego systemu nadzoru 

zgodności działalności z prawem oraz działań podejmowanych w celu wykonywania 

przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze obowiązków wynikających z 

przepisów prawa; 

10) wyjaśnianie osobom wykonującym czynności, w ramach prowadzonej przez 

towarzystwo działalności, kryteriów wypełniania przez te osoby obowiązków zgodnie z 

przepisami prawa oraz procedurami i regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w 

towarzystwie. 

4. Komórka nadzoru zgodności działalności z prawem odpowiednio dokumentuje 

wyniki przeprowadzonych kontroli oraz przedstawia je właściwym organom towarzystwa. 

5. Osoby wykonujące zadania z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem 

powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie niezbędnym do ich wykonywania. 

Towarzystwo zapewnia osobom wykonującym zadania z zakresu nadzoru zgodności 

działalności z prawem stosowne uprawnienia, środki oraz dostęp do niezbędnych informacji i 

pomieszczeń.  

6. Towarzystwo zapewnia, aby osoby wykonujące zadania nadzoru zgodności 

działalności z prawem nie brały udziału w wykonywaniu czynności z zakresu działalności, 

która jest przedmiotem sprawowanego przez nie nadzoru zgodności działalności z prawem, a 

sposób wynagradzania tych osób umożliwiał zapewnienie ich obiektywizmu. 

§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli naruszenia przepisów prawa lub 

istotnych postanowień procedur lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w 

towarzystwie, inspektor nadzoru lub upoważniony pracownik komórki nadzoru 

wewnętrznego sporządza raport i przekazuje go niezwłocznie zarządowi towarzystwa. 

2. Inspektor nadzoru przekazuje zarządowi oraz radzie nadzorczej towarzystwa 

informację o naruszeniu przez członka zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa przepisów 

prawa lub istotnych postanowień procedur lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących 

w towarzystwie. 
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§ 6. 1. Inspektor nadzoru prowadzi dziennik kontroli zawierający informacje o 

kontrolach wewnętrznych przeprowadzanych w towarzystwie w roku kalendarzowym, który 

zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu kontrolującego; 

2) zakres kontroli; 

3) datę rozpoczęcia kontroli; 

4) datę zakończenia kontroli; 

5) wnioski z kontroli lub zalecenia pokontrolne. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, podlegają wpisowi do dziennika kontroli nie 

później niż w dniu rozpoczęcia kontroli, a dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 – 

niezwłocznie po jej zakończeniu. 

§ 7. Inspektor nadzoru, nie rzadziej niż raz do roku, sporządza raport z funkcjonowania 

systemu nadzoru zgodności działalności z prawem i przekazuje go zarządowi oraz radzie 

nadzorczej towarzystwa. Raport zawiera w szczególności zestawienie wyników 

przeprowadzonych kontroli oraz ocenę adekwatności, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 9. 

§ 8. Inspektor nadzoru odbiera od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych dokonującego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy 

zarządzanych przez towarzystwo: 

1) coroczne oświadczenie potwierdzające jego niezależność i niezależność biegłych 

rewidentów dokonujących badania lub przeglądu; 

2) coroczne informacje dotyczące innych usług świadczonych przez podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych na rzecz funduszy zarządzanych przez 

towarzystwo; 

3) informacje o zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych 

zagrożeń. 

Oddział 2 

System audytu wewnętrznego 

§ 9. 1. System audytu wewnętrznego służy weryfikacji systemów oraz procedur i 

regulaminów wewnętrznych obowiązujących w towarzystwie, według kryterium 

prawidłowości i skuteczności wypełniania przez towarzystwo obowiązków wynikających z 

przepisów, oraz działaniu mającemu na celu eliminację nieprawidłowości. 
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2. Jeżeli uzasadnia to rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez towarzystwo, w 

strukturze organizacyjnej towarzystwa wydziela się odrębną i niezależną komórkę audytu 

wewnętrznego. 

3. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej towarzystwa nie wydzielono komórki 

audytu wewnętrznego, zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje bezpośrednio zarząd 

towarzystwa. 

4. Komórka audytu wewnętrznego albo zarząd towarzystwa: 

1) opracowuje plan audytu wewnętrznego i go wykonuje; 

2) wydaje zalecenia wynikające z działań podejmowanych w ramach wykonywania planu 

audytu wewnętrznego i ocenia ich wykonanie; 

3) sporządza, nie rzadziej niż raz na rok, pisemny raport z wykonywania zadań w zakresie 

audytu wewnętrznego, zawierający w szczególności wskazanie środków 

podejmowanych w ramach wykonywania planu audytu wewnętrznego. 

5. Raport, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, jest przekazywany: 

1) przez komórkę audytu wewnętrznego zarządowi towarzystwa – w przypadku, o którym 

mowa w ust. 2; 

2) przez zarząd towarzystwa radzie nadzorczej towarzystwa – w przypadku, o którym 

mowa w ust. 3. 

6. Rada nadzorcza otrzymuje regularne, pisemne sprawozdania dotyczące wykonywania 

zadań powierzonych komórce audytu wewnętrznego, zawierające w szczególności wskazanie 

środków podejmowanych w ramach wykonywania planu audytu wewnętrznego. 

Oddział 3 

System zarządzania ryzykiem 

§ 10. 1. W ramach systemu zarządzania ryzykiem towarzystwo ustanawia, wdraża i 

zapewnia stosowanie polityki zarządzania ryzykiem. Polityka zarządzania ryzykiem obejmuje 

w szczególności pisemne procedury oceny narażenia każdego zarządzanego przez 

towarzystwo funduszu na poszczególne rodzaje ryzyka wchodzące w skład ryzyka 

całkowitego, które mogą być istotne dla tego funduszu. 

2. Polityka zarządzania ryzykiem powinna określać:  

1) procesy, metody i procedury umożliwiające pomiar i zarządzanie ryzykiem oraz 

obliczanie całkowitej ekspozycji; 

2) podział obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem w towarzystwie; 
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3) zakres oraz warunki i częstotliwość sporządzania sprawozdań przedkładanych przez 

jednostkę do spraw zarządzania ryzykiem zarządowi oraz radzie nadzorczej 

towarzystwa. 

§ 11. 1. Towarzystwo wydziela w strukturze organizacyjnej jednostkę do spraw 

zarządzania ryzykiem w sposób zapewniający jej niezależność pod względem podległości 

służbowej i pełnionych funkcji od jednostek operacyjnych towarzystwa odpowiedzialnych za 

podejmowanie decyzji inwestycyjnych funduszy. Jeżeli uzasadnia to charakter, zakres i 

stopień złożoności czynności wykonywanych przez towarzystwo oraz zarządzanych przez nie 

funduszy, czynności z zakresu zarządzania ryzykiem mogą być wykonywane w ramach 

stanowiska jednoosobowego. 

2. Do zakresu działania jednostki do spraw zarządzania ryzykiem należy:  

1) wdrożenie procesów, metod i procedur zarządzania ryzykiem wynikających z polityki 

zarządzania ryzykiem; 

2) zapewnienie zgodności działania każdego zarządzanego funduszu z systemem limitów 

ryzyka ustalonym dla tego funduszu, w tym z limitami całkowitej ekspozycji oraz 

limitami ryzyka kontrahenta określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 

ust. 7 oraz art. 154 ust. 6 ustawy; 

3) przedstawianie zarządowi towarzystwa propozycji w zakresie określenia profilu ryzyka 

każdego zarządzanego funduszu lub opiniowanie takich propozycji; 

4) przedkładanie zarządowi oraz radzie nadzorczej towarzystwa nie rzadziej niż raz na 

kwartał sprawozdań w zakresie: 

a) aktualnego poziomu ryzyka ponoszonego przez każdy zarządzany fundusz oraz 

przekroczenia albo prawdopodobnego przekroczenia ustalonych dla niego limitów 

ryzyka; 

b) spójności między aktualnym poziomem ponoszonego ryzyka a profilem ryzyka 

ustalonym dla każdego zarządzanego funduszu; 

c) zgodności działania każdego zarządzanego funduszu z systemem limitów ryzyka; 

d) przebiegu procesu zarządzania ryzykiem, wraz z informacją, czy w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu podjęto działania naprawcze, ze 

wskazaniem tych działań; 

5) przegląd i opiniowanie procedur wyceny niewystandaryzowanych instrumentów 

pochodnych.  



– 14 – 

3. Osoby wykonujące zadania z zakresu zarządzania ryzykiem powinny posiadać 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie niezbędnym do ich wykonywania. 

Towarzystwo zapewnia osobom wykonującym zadania z zakresu zarządzania ryzykiem 

stosowne uprawnienia, środki oraz dostęp do niezbędnych informacji i pomieszczeń.  

4. Towarzystwo zapewnia, aby osoby wykonujące zadania z zakresu zarządzania 

ryzykiem: 

1) nie łączyły funkcji zarządzania ryzykiem z funkcją nadzoru zgodności działalności z 

prawem oraz audytu wewnętrznego, 

2) nie brały udziału w wykonywaniu czynności operacyjnych dotyczących ustalania 

poziomu i rodzaju ryzyka ponoszonego przez fundusz – w przypadku gdyby prowadziło 

to do sytuacji, w której osoby te jednocześnie nadzorowałby wykonywane przez siebie 

czynności 

– oraz wdraża w tym celu procedury zapobiegające konfliktom interesów w zakresie 

zarządzania ryzykiem. 

§ 12. 1. Towarzystwo opracowuje i wdraża procedury, które umożliwiają: 

1) pomiar ryzyka i zarządzanie nim, w tym ograniczanie ryzyka, na które jest lub może być 

narażony każdy zarządzany fundusz; 

2) przestrzeganie limitów całkowitej ekspozycji oraz limitów ryzyka kontrahenta 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 oraz art. 154 ust. 6 

ustawy. 

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać rodzaj i zakres 

działalności prowadzonej przez towarzystwo, w szczególności łączną wartość aktywów 

zarządzanych przez nie funduszy, rodzaj aktywów i stopień złożoności polityki inwestycyjnej 

zarządzanych przez nie funduszy.  

3. Towarzystwo odrębnie dla każdego zarządzanego funduszu:  

1) w ramach procedur, o których mowa w ust. 1, wdraża procesy i metody pomiaru ryzyka 

w celu zapewnienia, że poszczególne rodzaje ryzyka całkowitego, na które jest narażony 

fundusz, oraz ich wkład do ogólnego profilu ryzyka są mierzone dokładnie, na 

podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych; 

2) regularnie, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, przeprowadza ocenę poprawności 

funkcjonowania procesów i metod, o których mowa w pkt 1, oraz dokonuje weryfikacji 

historycznej stosowanych modeli pomiaru i zarządzania ryzykiem; 
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3) w przypadku funduszy stosujących techniki inwestycyjne skutkujące powstaniem 

dźwigni finansowej oraz innych funduszy wskazanych w polityce zarządzania ryzykiem, 

regularnie, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, przeprowadza analizę wpływu skrajnie 

niekorzystnych warunków na wynik na pozycjach wchodzących w skład aktywów 

funduszu (testy warunków skrajnych funduszu), w szczególności uwzględniając skrajne 

zakłócenia: 

a) poziomu płynności rynków, 

b) parametrów cenowych i ich zmienności, 

c) korelacji pomiędzy zmianami parametrów cenowych, 

d) struktury i wielkości pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu i innych 

szczególnych uwarunkowań działalności funduszu w zakresie ryzyka rynkowego; 

4) w ramach procedur, o których mowa w ust. 1, ustanawia, wdraża i zapewnia 

przestrzeganie systemu wewnętrznych limitów na ryzyka, który obejmuje środki 

stosowane w zarządzaniu oraz kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka całkowitego, 

przy uwzględnieniu rodzajów ryzyk, które są lub mogą być istotne dla funduszu, oraz 

przy zapewnieniu spójności faktycznego poziomu ryzyka całkowitego z profilem ryzyka 

funduszu; 

5) zapewnia, aby faktyczny poziom poszczególnych rodzajów ryzyka całkowitego, które są 

lub mogą być istotne dla funduszu, był zgodny z systemem wewnętrznych limitów na 

ryzyka, o którym mowa w pkt 4; 

6) w ramach procedur, o których mowa w ust. 1, ustanawia i wdraża procesy oraz metody, 

które w przypadku naruszenia lub przewidywanego naruszenia systemu wewnętrznych 

limitów na ryzyka danego funduszu pozwolą na niezwłoczne podjęcie działań 

naprawczych wobec funduszu w najlepiej pojętym interesie uczestników tego funduszu. 

4. W przypadkach przewidzianych w polityce zarządzania ryzykiem, przed podjęciem 

decyzji inwestycyjnej dotyczącej danego funduszu towarzystwo sporządza prognozy i analizy 

mające na celu ocenę wpływu tej decyzji na strukturę i płynność aktywów funduszu oraz 

profil ryzyka do zysku funduszu. Prognozy i analizy powinny być dokonane na podstawie 

wiarygodnych i aktualnych informacji. 

§ 13. 1. Towarzystwo, odrębnie dla każdego zarządzanego funduszu, opracowuje i 

wdraża procedury zarządzania ryzykiem płynności funduszu w celu zapewnienia zgodności 

działania tego funduszu z przepisami art. 82 i art. 84 lub art. 139 ustawy. 
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2. Towarzystwo opracowuje i wdraża procedury przeprowadzania testów warunków 

skrajnych obszaru płynności funduszu.  

3. Towarzystwo zapewnia zgodność profilu płynności lokat zarządzanego funduszu z 

przepisami art. 82 i art. 84 lub art. 139 ustawy. 

§ 14. 1. Towarzystwo, odrębnie dla każdego zarządzanego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, oblicza całkowitą ekspozycję funduszu, przy zastosowaniu jednej z następujących 

metod: 

1) metody zaangażowania; 

2) metody absolutnej wartości zagrożonej; 

3) metody względnej wartości zagrożonej. 

2. Metodę zaangażowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Metodę absolutnej wartości zagrożonej oraz metodę względnej wartości zagrożonej 

określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 15. 1. Towarzystwo opracowuje procedurę wyboru metody pomiaru całkowitej 

ekspozycji funduszu inwestycyjnego otwartego oraz zapewnia jej wdrożenie i stosowanie. 

2. Procedura określa czynniki, od których jest uzależniony wybór metody pomiaru 

całkowitej ekspozycji funduszu inwestycyjnego otwartego, w szczególności: 

1) stopień złożoności strategii inwestycyjnej funduszu oraz zróżnicowanie instrumentów 

pochodnych stosowanych przez fundusz; 

2) udział instrumentów pochodnych, w tym niestandardowych instrumentów pochodnych, 

w aktywach netto funduszu; 

3) rodzaj funduszu; 

4) płynność lokat funduszu. 

3. Zmiana wybranej metody pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu jest możliwa 

wyłącznie w przypadkach wskazanych w procedurze, o której mowa w ust. 1.  

§ 16. 1. Wartość całkowitej ekspozycji funduszu inwestycyjnego otwartego oblicza się 

w każdym dniu roboczym, co najmniej raz dziennie. 

2. System zarządzania ryzykiem w towarzystwie zapewnia, aby w żadnym momencie 

całkowita ekspozycja funduszu inwestycyjnego otwartego, wyliczona przy zastosowaniu 

metody zaangażowania, nie przekraczała wartości aktywów netto funduszu. 

3. System zarządzania ryzykiem w towarzystwie zapewnia, aby w żadnym momencie 

całkowita ekspozycja funduszu inwestycyjnego otwartego, wyliczona przy zastosowaniu 
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metody absolutnej wartości zagrożonej, nie przekraczała 20% wartości aktywów netto 

funduszu. 

4. System zarządzania ryzykiem w towarzystwie zapewnia, aby w żadnym momencie 

całkowita ekspozycja funduszu inwestycyjnego otwartego, wyliczona przy zastosowaniu 

metody względnej wartości zagrożonej, nie przekraczała 200% wartości zagrożonej portfela 

referencyjnego, o którym mowa w § 18 załącznika nr 2 do rozporządzenia. 

§ 17. 1. W przypadku wyboru metody zaangażowania towarzystwo stosuje tę metodę do 

wszystkich pozycji aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego uwzględnianych przy 

obliczaniu całkowitej ekspozycji funduszu. 

2. Towarzystwo, stosując metodę zaangażowania, może przy obliczaniu całkowitej 

ekspozycji funduszu inwestycyjnego otwartego nie uwzględnić ekspozycji z tytułu pożyczek i 

kredytów, o których mowa w art. 108 ustawy. 

3. Instrument pochodny może być wyłączony z pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego metodą zaangażowania w przypadkach i na warunkach 

określonych w polityce zarządzania ryzykiem, jeżeli jednocześnie instrument pochodny: 

1) zamienia wyniki osiągane przez jedną lub więcej lokat znajdujących się w portfelu 

inwestycyjnym funduszu na wyniki osiągane przez inne aktywa w ten sposób, że lokaty 

te nie mają wpływu na wyniki tego funduszu; 

2) nie zawiera dodatkowych rozwiązań opcjonalnych, elementów dźwigni finansowej ani 

nie jest źródłem dodatkowych ryzyk w porównaniu do ryzyk generowanych przez 

instrument stanowiący bazę instrumentu pochodnego po zamianie. 

4. Instrument pochodny może być wyłączony z dokonywanego metodą zaangażowania 

pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu inwestycyjnego otwartego także w przypadku gdy 

ten fundusz wykorzystuje instrument pochodny w celu określonym w art. 99 ust. 1 ustawy. 

§ 18. 1. Towarzystwo może stosować techniki redukcji całkowitej ekspozycji funduszu 

inwestycyjnego otwartego wyznaczonej metodą zaangażowania, o których mowa w § 4–6 

załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli transakcje mające za przedmiot instrumenty 

podlegające tym technikom zostały zawarte wyłącznie w celu redukcji ryzyka funduszu. 

2. Towarzystwo opracowuje, wdraża i stosuje procedurę określającą zasady stosowania 

technik redukcji całkowitej ekspozycji funduszu inwestycyjnego otwartego wyznaczonej 

metodą zaangażowania, o których mowa w § 4–6 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 
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§ 19. 1. W przypadku wyboru metody absolutnej wartości zagrożonej albo metody 

względnej wartości zagrożonej towarzystwo stosuje tę metodę do wszystkich pozycji 

aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego uwzględnianych przy obliczaniu całkowitej 

ekspozycji funduszu. 

2. Metoda wartości zagrożonej powinna być stosowana do określania co najmniej 

poziomu ogólnego ryzyka rynkowego obejmującego ryzyko stopy procentowej, ryzyko cen 

instrumentów kapitałowych i ryzyko walutowe. W polityce zarządzania ryzykiem 

towarzystwo wskazuje i uzasadnia przypadki, w których przy pomiarze całkowitej ekspozycji 

funduszu inwestycyjnego otwartego metodą wartości zagrożonej nie identyfikuje i nie 

uwzględnia innych ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego otwartego. 

3. Metoda wartości zagrożonej może być stosowana do określenia poziomu 

szczególnego ryzyka rynkowego aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego, jeżeli 

towarzystwo opracowało, wdrożyło i zapewniło stosowanie modelu wartości zagrożonej do 

pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka szczególnego; w przeciwnym wypadku 

towarzystwo przeprowadza testy warunków skrajnych dla poszczególnych rodzajów ryzyka 

szczególnego. 

§ 20. Metoda wartości zagrożonej może być stosowana, jeżeli: 

1) towarzystwo dokonało wyboru między metodą absolutnej wartości zagrożonej a metodą 

względnej wartości zagrożonej, z uwzględnieniem dodatkowo: 

a) docelowej alokacji aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego, 

b) realizowania przez fundusz inwestycyjny otwarty polityki inwestycyjnej 

polegającej na odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu, 

c) posiadania przez fundusz inwestycyjny otwarty wzorca służącego do oceny 

efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark), 

d) konstrukcji wzorca, o którym mowa w lit. c, oraz jego ewentualnej zawartości 

obejmującej instrumenty generujące dźwignię finansową lub pozycje krótkie; 

2) towarzystwo sporządziło na piśmie szczegółowe uzasadnienie wyboru określonego 

wariantu metody wartości zagrożonej funduszu; 

3) towarzystwo sporządziło na piśmie ocenę polityki inwestycyjnej i profilu ryzyka 

funduszu inwestycyjnego otwartego w celu określenia maksymalnego limitu całkowitej 

ekspozycji funduszu, z uwzględnieniem § 16 ust. 4 lub 5; 
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4) do zakresu działania jednostki do spraw zarządzania ryzykiem należy dodatkowo: 

a) projektowanie, wdrożenie oraz zapewnienie stosowania modelu wartości 

zagrożonej w każdym dniu roboczym, 

b) regularne weryfikowanie modelu wartości zagrożonej, obejmujące w szczególności 

przeprowadzanie weryfikacji historycznych oraz testów warunków skrajnych, 

c) wstępna akceptacja oraz przedstawianie do akceptacji zarządu towarzystwa zmian 

w modelu wartości zagrożonej oraz zmian w zakresie pozostałych procesów i 

metod wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem funduszu wraz z 

uzasadnieniem oraz wynikami przeprowadzonych weryfikacji i testów, 

d) zapewnienie dostosowania modelu wartości zagrożonej do polityki inwestycyjnej 

funduszu inwestycyjnego otwartego, 

e) identyfikacja oraz obliczanie wartości zagrożonej portfela referencyjnego, jeżeli 

towarzystwo w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego otwartego stosuje model 

względnej wartości zagrożonej, 

f) wprowadzenie systemu wewnętrznych limitów na wartość zagrożoną, wyznaczoną 

przy uwzględnieniu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka objętych modelem 

wartości zagrożonej, który podlega zatwierdzeniu przez zarząd towarzystwa, 

g) monitorowanie przestrzegania systemu wewnętrznych limitów na wartość 

zagrożoną, 

h) uwzględnianie w modelu wartości zagrożonej wszelkich transakcji, które mogą 

powodować wzrost dźwigni finansowej funduszu inwestycyjnego otwartego, w 

szczególności ryzyka związane z: 

– zawieraniem transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, 

– zawieraniem umów pożyczki, o której mowa w art. 102, 

i) monitorowanie ryzyk związanych ze stosowaniem przez fundusz 

niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, 

j) monitorowanie ryzyk związanych ze stosowaniem przez fundusz niestandardowych 

instrumentów pochodnych, 

k) opracowywanie i analizowanie dziennych raportów o wynikach modelu wartości 

zagrożonej oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia 

przestrzegania limitów całkowitej ekspozycji funduszu, 
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l) regularne przekazywanie do zarządu towarzystwa raportów o poziomie wartości 

zagrożonej funduszu, wynikach weryfikacji historycznych oraz wynikach testów 

warunków skrajnych, 

m) zapewnienie kompletności dokumentacji, o której mowa w § 15 załącznika nr 2 do 

rozporządzenia; 

5) model wartości zagrożonej dla funduszu inwestycyjnego otwartego jest zintegrowany z 

procesem zarządzania ryzykiem funduszu oraz procesem podejmowania decyzji 

inwestycyjnych; 

6) jednostka niezależna od jednostki odpowiedzialnej za budowę modelu wartości 

zagrożonej przeprowadziła testy weryfikacyjne, które wykazały, że założenia przyjęte w 

tym modelu są prawidłowe oraz że przy uwzględnieniu struktury ryzyka aktywów 

funduszu nie nastąpiło jego niedoszacowanie lub zawyżenie;  

7) testy, o których mowa w pkt 6, są przeprowadzane również w przypadku istotnych 

zmian w funkcjonowaniu modelu wartości zagrożonej, w szczególności: 

a) zmiany polityki inwestycyjnej funduszu, 

b) zidentyfikowania nowych istotnych ryzyk, na które jest narażony fundusz, oraz 

które powinny być objęte modelem wartości zagrożonej, 

c) zmian wynikających z konieczności poprawy precyzji modelu wartości zagrożonej 

zidentyfikowanych w trakcie weryfikacji historycznych modelu;  

8) towarzystwo dokonuje regularnej weryfikacji spójności, terminowości i rzetelności 

źródeł danych używanych do zasilania modelu wartości zagrożonej, w tym 

niezależności takich źródeł danych; 

9) pracownicy towarzystwa posiadają odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje i 

wiedzę w zakresie wpływu stosowania modelu wartości zagrożonej na powierzony im 

zakres działalności; 

10) zarząd towarzystwa i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w towarzystwie 

aktywnie uczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego 

otwartego, w szczególności poprzez: 

a) analizę raportów o poziomie wartości zagrożonej funduszu, wynikach weryfikacji 

historycznych oraz wynikach testów warunków skrajnych, 

b) akceptację zmian w modelu wartości zagrożonej oraz w zakresie pozostałych 

procesów i metod wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem funduszu, zgodnie 

z procedurą, o której mowa w § 21 ust. 2, 
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c) zlecanie wykonania dodatkowych testów lub weryfikacji modelu wartości 

zagrożonej oraz pozostałych procesów i metod wykorzystywanych do zarządzania 

ryzykiem funduszu, w przypadku gdy zmiany proponowane przez jednostkę do 

spraw zarządzania ryzykiem mogą być nieadekwatne; 

11) co najmniej raz w roku, w ramach przeglądu, o którym mowa w § 21 ust. 1, 

towarzystwo dokonuje przeglądu całego systemu zarządzania ryzykiem oraz 

działalności jednostki do spraw zarządzania ryzykiem w zakresie oceny elementów, o 

których mowa w pkt 1–10, oraz wprowadza zmiany, jeżeli jest to uzasadnione. 

§ 21. 1. Towarzystwo monitoruje oraz w każdym czasie, gdy jest to w jego opinii 

uzasadnione, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, ocenia i przeprowadza przegląd:  

1) skuteczności i zgodności polityki zarządzania ryzykiem, w tym procedur, procesów i 

metod, o których mowa w § 11–13, oraz metod wyznaczania całkowitej ekspozycji, z 

profilami ryzyka funduszy; 

2) przestrzegania przez fundusze polityki zarządzania ryzykiem, w tym procedur, procesów 

i metod, o których mowa § 11–13, oraz metod wyznaczania całkowitej ekspozycji; 

3) skuteczności środków zastosowanych w celu wyeliminowania nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu procesu zarządzania ryzykiem funduszy i zgodności z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Towarzystwo opracowuje, wdraża i stosuje procedurę wprowadzania zmian w 

procesie zarządzania ryzykiem określającą warunki uzasadniające ich wprowadzenie. 

§ 22. 1. Towarzystwo zamieszcza informacje o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru 

całkowitej ekspozycji funduszu w sprawozdaniu finansowym oraz w prospekcie 

informacyjnym. 

2. W przypadku stosowania metody absolutnej wartości zagrożonej albo metody 

względnej wartości zagrożonej towarzystwo dodatkowo ujawnia w sprawozdaniu 

finansowym oraz w prospekcie informacyjnym oczekiwaną wartość wskaźnika dźwigni 

finansowej oraz prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości. Wskaźnik dźwigni 

finansowej powinien być obliczany jako suma wartości referencyjnych wykorzystywanych 

instrumentów pochodnych. 

3. W przypadku stosowania metody względnej wartości zagrożonej towarzystwo 

dodatkowo zamieszcza w sprawozdaniu finansowym oraz w prospekcie informacyjnym 

informacje na temat składu portfela referencyjnego. 
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4. W przypadku stosowania metody absolutnej wartości zagrożonej albo metody 

względnej wartości zagrożonej towarzystwo dodatkowo ujawnia w rocznym sprawozdaniu 

finansowym wartość całkowitej ekspozycji funduszu wyznaczoną przy zastosowaniu tej 

metody. Ujawnieniu podlegają dane wykorzystane do obliczeń oraz co najmniej najniższa, 

najwyższa i przeciętna wartość całkowitej ekspozycji funduszu w okresie sprawozdawczym. 

§ 23. W przypadku powierzenia na podstawie umowy, o której mowa w art. 46b ust. 1 

ustawy, innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem 

towarzystwo zachowuje należytą staranność przy zawieraniu takiej umowy oraz ustanawia 

odpowiednie procedury pozwalające na bieżącą ocenę jakości czynności wykonywanych 

przez ten podmiot. 

Rozdział 3 

Konflikty interesów 

§ 24. 1. Struktura organizacyjna towarzystwa powinna zapobiegać powstawaniu 

konfliktów interesów, a w przypadku powstania konfliktu interesów – zapewnić ochronę 

interesów uczestników funduszy lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych lub 

klientów towarzystwa przed jego szkodliwym wpływem. 

2. Przez konflikt interesów rozumie się znane towarzystwu okoliczności, które mogą 

doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem towarzystwa lub osoby 

obowiązanej a obowiązkiem działania przez towarzystwo w sposób rzetelny, z 

uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu uczestników funduszu lub zbiorczego portfela 

papierów wartościowych oraz klientów towarzystwa oraz okoliczności, które mogą 

doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami uczestników funduszu lub zbiorczego 

portfela papierów wartościowych lub klientów towarzystwa. 

3. Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku gdy towarzystwo lub 

osoba obowiązana: 

1) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub nieuzyskania 

korzyści przez co najmniej jednego klienta tego towarzystwa, uczestnika funduszu, 

fundusz lub zbiorczy portfel papierów wartościowych; 

2) posiada powód, aby udzielać klientowi, uczestnikowi funduszu, grupie klientów lub 

uczestników funduszu, funduszowi lub zbiorczemu portfelowi papierów wartościowych 

preferencji w stosunku do innego klienta, uczestnika funduszu, grupy klientów lub 

uczestników funduszu, funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych; 
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3) posiada interes rozbieżny z interesem klienta, uczestnika funduszu, funduszu lub 

zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

4) prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez klienta towarzystwa; 

5) otrzyma od osoby innej niż klient, uczestnik funduszu, fundusz lub zbiorczy portfel 

papierów wartościowych korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w 

związku z usługą świadczoną na rzecz klienta, uczestnika funduszu lub zarządzaniem 

funduszem lub zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 

§ 25. 1. Sposób postępowania towarzystwa w celu przeciwdziałania powstawaniu 

konfliktów interesów określa regulamin zarządzania konfliktami interesów uchwalany przez 

zarząd albo radę nadzorczą towarzystwa. Regulamin ten uwzględnia organizację wewnętrzną 

towarzystwa oraz rodzaj i zakres prowadzonej przez nie działalności. W towarzystwie, które 

wchodzi w skład grupy kapitałowej, regulamin określa sposób postępowania towarzystwa w 

celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów dostosowany do struktury grupy 

kapitałowej oraz rodzaju działalności prowadzonej przez innych członków tej grupy 

kapitałowej. 

2. Regulamin zarządzania konfliktami interesów określa w szczególności: 

1) okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności 

towarzystwa powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów 

związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów klientów towarzystwa lub 

uczestników funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

2) sposób zarządzania konfliktami interesów. 

3. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i rozmiarem prowadzonej działalności oraz 

poziomem ryzyka naruszenia interesów klientów lub uczestników funduszu inwestycyjnego 

lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, sposób zarządzania konfliktami interesów 

powinien w szczególności: 

1) zapobiegać przepływowi informacji pomiędzy osobami wykonującymi poszczególne 

czynności z zakresu działalności towarzystwa, które mogą powodować powstanie 

konfliktu interesów, lub zapewniać nadzór nad przepływem takich informacji, jeżeli jest 

on konieczny; 

2) zapewniać nadzór nad osobami wykonującymi czynności z zakresu działalności 

towarzystwa, których interesy są sprzeczne z interesem klientów, uczestników funduszu 

lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub które mogą reprezentować interesy 
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sprzeczne z interesem klientów, uczestników funduszu lub zbiorczego portfela papierów 

wartościowych; 

3) zapobiegać powstaniu bezpośredniej zależności wysokości wynagrodzenia osób 

wykonujących czynności z zakresu działalności towarzystwa od wynagrodzenia lub 

zysków osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują 

lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów; 

4) zapobiegać możliwości wywierania niekorzystnego wpływu na sposób wykonywania 

przez osobę obowiązaną czynności z zakresu działalności towarzystwa; 

5) zapobiegać przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie 

wykonywania przez tę samą osobę obowiązaną czynności z zakresu działalności 

towarzystwa, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe 

zarządzanie konfliktami interesów, lub zapewniać nadzór nad sposobem wykonywania 

tych czynności, jeżeli jest on konieczny; 

6) jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków – zapewnić 

osobom obowiązanym zaangażowanym w wykonywanie działalności towarzystwa 

niezależność wykonywania ich czynności; 

7) określać zasady zawierania transakcji pomiędzy: 

a) funduszami zarządzanymi przez towarzystwo, 

b) towarzystwem działającym na rachunek własny a zarządzanym przez niego 

funduszem, 

c) towarzystwem działającym na rachunek własny albo zbiorczego portfela papierów 

wartościowych a klientami towarzystwa, 

d) funduszem zarządzanym przez towarzystwo a klientami towarzystwa lub 

uczestnikami funduszy zarządzanych przez towarzystwo, 

e) towarzystwem działającym na rachunek zbiorczego portfela papierów 

wartościowych a funduszem zarządzanym przez towarzystwo; 

8) zapobiegać wykorzystaniu lub ujawnianiu przez osoby obowiązane wykonujące 

czynności z zakresu działalności towarzystwa lub osoby obowiązane posiadające dostęp 

do informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową informacji, które 

powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, poprzez: 

a) zawieranie transakcji własnych, które: 

– stanowią manipulację lub są związane z wykorzystaniem informacji poufnej, 
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– są związane z ujawnieniem lub wykorzystaniem informacji stanowiącej 

tajemnicę zawodową lub 

– stanowią naruszenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności przez 

towarzystwo lub fundusze, 

b) doradzanie lub nakłanianie innej osoby do zawarcia transakcji spełniającej warunki 

określone w lit. a lub do zawarcia transakcji z wykorzystaniem informacji 

dotyczących zleceń składanych przez klientów towarzystwa będących w posiadaniu 

tej osoby obowiązanej, 

c) ujawnianie innej osobie informacji, których wynikiem jest lub może być podjęcie 

przez tę osobę decyzji o zawarciu transakcji, o której mowa w lit. b, lub doradzanie 

przez tę osobę lub nakłanianie do zawarcia transakcji, o której mowa w lit. b. 

4. Regulamin zarządzania konfliktami interesów określa ponadto: 

1) zasady informowania osób obowiązanych o istniejących ograniczeniach zawierania 

transakcji własnych oraz o sposobie postępowania w związku z zawieraniem przez nie 

takich transakcji; 

2) obowiązek informowania towarzystwa przez osoby obowiązane o zawieranych 

transakcjach własnych; 

3) zasady prowadzenia rejestru transakcji własnych zawieranych przez osoby obowiązane 

oraz rejestru zgód udzielonych na zawarcie takich transakcji. 

5. Ograniczenia w zawieraniu transakcji własnych nie dotyczą transakcji własnych lub 

transakcji na rachunek innych osób zawieranych przez osoby obowiązane, jeżeli: 

1) transakcje te są zawierane przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu ta 

osoba obowiązana zleciła zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, w sposób wyłączający jej wpływ na decyzje 

inwestycyjne podejmowane na jej rachunek lub 

2) przedmiotem tych transakcji są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. 

§ 26. 1. Towarzystwo opracowuje i wdraża procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub 

wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu 

zapobieżenia wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby kierujące 

działalnością towarzystwa i osoby uczestniczące w świadczeniu usług lub osoby posiadające 

dostęp do tych informacji. 
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2. Procedura zawiera w szczególności: 

1) wskazanie osób objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej lub zakazem 

ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych oraz wyraźny zakaz ujawniania i 

wykorzystywania przez nie takich informacji; 

2) określenie wyjątków od zakazu ujawniania informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową lub informacji poufnych; 

3) sposób postępowania z dokumentami zawierającymi informacje stanowiące tajemnicę 

zawodową lub informacje poufne. 

§ 27. 1. Towarzystwo prowadzi rejestr transakcji własnych zawieranych przez osoby 

obowiązane oraz rejestr zgód udzielonych na zawarcie takich transakcji. 

2. Towarzystwo prowadzi rejestr rodzajów działalności wykonywanej przez 

towarzystwo w imieniu własnym lub działalności wykonywanej przez inny podmiot na rzecz 

towarzystwa, w związku z którymi powstał lub może powstać konflikt interesów związany z 

istotnym ryzykiem naruszenia interesów klienta, funduszu lub uczestników funduszu. 

Rozdział 4 

Działanie w najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestników funduszu 

§ 28. Towarzystwo działa w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych przez 

siebie funduszy, dbając o ich równe traktowanie, w szczególności powstrzymuje się od 

działań, które powodują lub mogą powodować uprzywilejowanie interesów jakiejkolwiek 

grupy uczestników zarządzanego przez nie funduszu lub funduszy w stosunku do interesów 

innej grupy takich uczestników. 

§ 29. 1. Sposób prowadzenia przez towarzystwo działalności w zakresie zarządzania 

funduszami z uwzględnieniem działania w najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestników 

funduszu określa uchwalony przez zarząd albo radę nadzorczą towarzystwa regulamin, który 

określa w szczególności: 

1) sposób zapobiegania praktykom, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na stabilność i 

integralność rynku finansowego; 

2) model i system wyceny zapewniający prawidłowe i przejrzyste ustalanie wartości 

jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez 

towarzystwo; 

3) procedurę podejmowania i wykonywania decyzji inwestycyjnych w imieniu funduszy 

zarządzanych przez towarzystwo, zapewniającą podejmowanie decyzji zgodnie z celami 
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inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną, przy uwzględnieniu limitów ryzyka 

dotyczących funduszu; 

4) politykę składania i realizacji zleceń funduszy; 

5) politykę alokacji zleceń, jeżeli towarzystwo zamierza dokonywać łączenia zleceń, o 

którym mowa § 34; 

6) strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład 

portfeli inwestycyjnych funduszy. 

2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy, 

powierzyło innemu podmiotowi zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich 

zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, zapewnia przyjęcie przez ten podmiot 

regulaminu w zakresie, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku przepisów ust. 1 nie 

stosuje się do towarzystwa. 

§ 30. Towarzystwo zapewnia, aby zarządzane przez nie fundusze oraz ich uczestnicy nie 

byli obciążani nieuzasadnionymi kosztami. 

§ 31. 1. Towarzystwo dochowuje szczególnej staranności przy wyborze i dokonywaniu 

lokat w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy, w szczególności zapewnia, aby osoby 

odpowiedzialne za ich dokonywanie posiadały odpowiednią wiedzę o aktywach będących 

przedmiotem takich lokat. 

2. Towarzystwo jest obowiązane poprzedzić wybór i dokonanie lokaty w imieniu 

zarządzanych przez siebie funduszy odpowiednią analizą uwarunkowań rynkowych i 

prawnych oraz ryzyk związanych z planowaną lokatą. 

3. Towarzystwo opracowuje i wdraża procedurę dokonywania analiz, o których mowa w 

ust. 2, określającą w szczególności sposób ich przeprowadzania. 

§ 32. Towarzystwo przeciwdziała nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji 

dotyczących niezrealizowanych zleceń zarządzanego przez nie funduszu oraz zapobiega 

nieuprawnionemu wykorzystywaniu takich informacji przez osoby obowiązane. 

§ 33. 1. Towarzystwo przygotowuje i wdraża politykę składania i realizacji zleceń 

funduszy, uwzględniając cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem 

zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia, 

wielkość zlecenia, jego charakter oraz inne czynniki, które mają istotny wpływ na świadczoną 

usługę. 
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2. Towarzystwo ustala wagę przypisywaną poszczególnym czynnikom wskazanym w 

ust. 1 albo wdraża procedurę określającą sposób jej ustalania, z uwzględnieniem: 

1) celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej oraz ryzyka właściwego dla danego 

funduszu; 

2) specyfiki składanego zlecenia; 

3) cech instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia; 

4) rodzaju i specyfiki możliwych miejsc wykonania. 

3. Polityka składania i realizacji zleceń funduszy umożliwia zarządzanym funduszom 

uzyskiwanie najkorzystniejszych wyników oraz zapewnia, że składanie i realizacja zleceń 

przez towarzystwo jest dokonywane w najlepiej pojętym interesie zarządzanych przez nie 

funduszy. 

4. Polityka składania i realizacji zleceń funduszy umożliwia niezwłoczną, należytą i 

sprawną realizację zleceń oraz zapewnia, że: 

1) zlecenia realizowane w imieniu funduszu są prawidłowo rejestrowane i alokowane; 

2) realizacja porównywalnych zleceń funduszu odbywa się kolejno i niezwłocznie, chyba 

że uniemożliwia to charakter danego zlecenia lub warunki rynkowe lub jest to sprzeczne 

z interesem funduszu; 

3) instrumenty finansowe lub kwoty pieniężne uzyskane z tytułu rozliczenia 

zrealizowanych zleceń są niezwłocznie i prawidłowo przekazywane na rachunek 

właściwego funduszu. 

5. Towarzystwo dokonuje przeglądu polityki składania i realizacji zleceń funduszy nie 

rzadziej niż raz na rok, a ponadto w każdym przypadku wystąpienia istotnej zmiany, która 

trwale wpływa na zdolność towarzystwa do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych 

wyników funduszu w miejscach wykonania ustalonych zgodnie z tą polityką. 

6. Towarzystwo powinno w każdym czasie wykazać, że działało zgodnie z polityką 

składania i realizacji zleceń funduszy. 

§ 34. 1. Łączenie przez towarzystwo zleceń dotyczących portfeli inwestycyjnych 

różnych funduszy lub zleceń związanych ze świadczeniem usług na rzecz różnych klientów 

lub zleceń własnych towarzystwa jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy połączenie 

zleceń nie działa na niekorzyść któregokolwiek funduszu lub klienta. 

2. Jeżeli towarzystwo łączy zlecenie funduszu z jednym lub kilkoma zleceniami innego 

funduszu lub klienta lub zleceniem na rachunek własny towarzystwa a połączone zlecenie jest 
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realizowane transzami, polityka alokacji zleceń określa sposób, w jaki świadczenia 

wynikające z połączonego zlecenia są przydzielane poszczególnym podmiotom. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo nie może przydzielać świadczeń 

wynikających z połączonego zlecenia w sposób niekorzystny dla innego funduszu lub klienta. 

4. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, następuje częściowa realizacja 

połączonego zlecenia, pierwszeństwo w przydziale świadczeń wynikających z połączonego 

zlecenia przysługuje funduszowi lub klientowi, chyba że towarzystwo jest w stanie wykazać 

uczestnikom funduszu lub klientom, że bez połączenia zleceń nie można byłoby ich 

zrealizować na tak korzystnych warunkach albo w całości; w takim przypadku towarzystwo 

dokonuje przydziału świadczeń wynikających z połączonego zlecenia proporcjonalnie, w 

sposób zgodny z polityką alokacji zleceń. 

§ 35. 1. Towarzystwo ustala strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów 

finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy, która zawiera w 

szczególności postanowienia: 

1) dotyczące sposobu monitorowania przez towarzystwo istotnych zmian w spółkach, w 

których przysługuje prawo głosu funduszom zarządzanym przez to towarzystwo; 

2) zapewniające, że prawo głosu jest wykonywane zgodnie z celami inwestycyjnymi i 

polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy; 

3) dotyczące zapobiegania konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa 

głosu oraz zarządzania nimi. 

2. Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej skrócony opis strategii 

wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych. 

3. Towarzystwo udostępnia uczestnikowi funduszu inwestycyjnego otwartego 

bezpłatnie, na jego żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa 

głosu przysługującego funduszowi, którego jest uczestnikiem, z tytułu instrumentów 

finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego funduszu. 
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Rozdział 5 

Tryb i warunki postępowania towarzystw w kontaktach z klientami i w zakresie 

promowania świadczonych usług 

Oddział 1  

Przepisy ogólne 

§ 36. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o funduszu rozumie się przez to fundusz 

inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny i 

fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących do EEA. 

§ 37. 1. Towarzystwo może na wniosek klienta profesjonalnego, złożony w postaci 

papierowej lub elektronicznej, oraz w zakresie określonym w takim wniosku albo pomimo 

braku takiego wniosku, uznać go za klienta detalicznego.  

2. Towarzystwo informuje klienta profesjonalnego: 

1) przed zawarciem z nim umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład 

którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub doradztwa 

inwestycyjnego lub 

2) przed przyjęciem od niego pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa lub 

tytułów uczestnictwa lub rozpoczęciem świadczenia na jego rzecz usługi doradztwa 

inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych 

– o zasadach traktowania klientów profesjonalnych i o przysługującym mu uprawnieniu do 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w umowie zawartej z 

klientem profesjonalnym towarzystwo określa zakres usług i instrumentów finansowych, na 

potrzeby których będzie on traktowany jak klient detaliczny. 

§ 38. W przypadku uznania klienta profesjonalnego za klienta detalicznego stosuje się 

odpowiednio przepisy rozporządzenia określające zasady traktowania przez towarzystwo 

klientów detalicznych. 

§ 39. 1. Towarzystwo może na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a 

lit. a–m ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, oraz w zakresie określonym 

w takim wniosku uznać go za klienta profesjonalnego, jeżeli podmiot ten wykaże, że posiada 

wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych 

oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Wniosek określa zakres usług, 
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transakcji lub instrumentów finansowych, na potrzeby których podmiot chce być traktowany 

jak klient profesjonalny. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, uważa się za zachowany w 

przypadku gdy dany podmiot spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów: 

1) zawierał na odpowiednim rynku transakcje o wartości odpowiadającej co najmniej 

wyrażonej w złotych równowartości 50.000 euro każda – obliczonej przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający 

dzień złożenia wniosku – ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał 

w ciągu czterech ostatnich kwartałów; 

2) wartość jego portfela instrumentów finansowych, łącznie ze środkami na rachunku 

pieniężnym, wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro 

obliczoną w sposób wskazany w pkt 1; 

3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które 

wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych 

lub usług, które miałyby być świadczone przez towarzystwo na jego rzecz na podstawie 

zawieranej umowy. 

3. Przed uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach 

traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług, których wniosek dotyczy. 

4. Warunkami uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, są: 

1) udzielenie podmiotowi występującemu z wnioskiem informacji o zasadach traktowania 

przez towarzystwo klientów profesjonalnych; 

2) złożenie przez podmiot występujący z wnioskiem pisemnego oświadczenia o 

znajomości zasad traktowania przez towarzystwo klientów profesjonalnych oraz o 

skutkach zastosowania tych zasad. 

5. Towarzystwo zobowiązuje swoich klientów do przekazywania informacji o zmianach 

danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego klienta jako klienta 

profesjonalnego. 

6. W przypadku powzięcia informacji, że klient przestał spełniać warunki pozwalające 

na traktowanie go jak klienta profesjonalnego, o którym mowa w § 2 pkt 22 lit. a–m, 

towarzystwo podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby 

świadczenia usług na jego rzecz, chyba że klient złoży wniosek, o którym mowa w ust. 1, i 

spełnia warunki, o których mowa w tym przepisie. 
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7. Zmiany w zakresie stanu faktycznego stanowiącego podstawę uznania spełnienia 

wymogów, o których mowa w ust. 2, nie mają wpływu na zmianę przyznanego klientowi 

statusu klienta profesjonalnego. 

§ 40. 1. Towarzystwo opracowuje i wdraża pisemną procedurę postępowania w 

przypadkach złożenia wniosków, o których mowa w § 37 ust. 1 i § 39 ust. 1, oraz w 

przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 6. 

2. Towarzystwo informuje klienta lub potencjalnego klienta, przy użyciu trwałego 

nośnika informacji, o uprawnieniu do wystąpienia z wnioskami, o których mowa w § 37 

ust. 1 i § 39 ust. 1. 

Oddział 2  

Przekazywanie informacji 

§ 41. 1. W przypadku gdy towarzystwo przekazuje klientowi informacje przy użyciu 

trwałego nośnika informacji, użycie nośnika innego niż papier jest dopuszczalne, jeżeli: 

1) uzasadnia to charakter świadczonej usługi; 

2) klient, mając możliwość wyboru pomiędzy przekazaniem informacji na papierze albo za 

pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie ten drugi sposób. 

2. Jeżeli towarzystwo przekazuje klientom informacje za pośrednictwem strony 

internetowej towarzystwa, nie kierując ich indywidualnie do klienta, korzystanie z tego 

sposobu przekazu jest dopuszczalne, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

1) uzasadnia to charakter świadczonej usługi; 

2) klient posiada regularny dostęp do Internetu; podanie przez klienta jego adresu poczty 

elektronicznej na potrzeby świadczenia usług uważa się za posiadanie przez niego 

takiego dostępu; 

3) klient udzielił wyraźnej zgody na przekazywanie informacji w taki sposób; 

4) jednocześnie z zamieszczeniem informacji na stronie internetowej towarzystwa klient 

zostanie powiadomiony, w postaci elektronicznej, o adresie strony internetowej 

towarzystwa oraz o miejscu na tej stronie, gdzie jest opublikowana informacja; 

5) towarzystwo zapewni aktualność przekazywanej informacji; 

6) informacja będzie dostępna na stronie internetowej towarzystwa przez czas niezbędny 

do tego, aby klient mógł się z nią zapoznać. 

§ 42. 1. Informacje kierowane przez towarzystwo do klientów lub potencjalnych 

klientów, w tym informacje upowszechniane przez towarzystwo w celu reklamy lub promocji 
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świadczonych usług, powinny być rzetelne, nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w 

błąd. Informacje upowszechniane przez towarzystwo w celu reklamy lub promocji 

świadczonych przez nie usług są w sposób niebudzący wątpliwości oznaczane jako 

informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług. 

2. Informacje kierowane do klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego 

albo rozpowszechniane w sposób umożliwiający takim klientom zapoznanie się z nimi: 

1) zawierają firmę towarzystwa oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił towarzystwu 

zezwolenia na świadczenie usług; 

2) są przedstawione w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, do którego są 

kierowane lub który może się z nimi zapoznać; 

3) nie mogą ukrywać, umniejszać ani przedstawiać w sposób niejasny istotnych 

elementów, stwierdzeń lub ostrzeżeń ani prezentować potencjalnych korzyści płynących 

z usługi lub instrumentu finansowego, jeżeli jednocześnie w sposób uczciwy i wyraźny 

nie wskazują zagrożeń, jakie są związane z daną usługą lub instrumentem. 

3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają ofertę zawarcia umowy, 

towarzystwo przekazuje potencjalnym klientom detalicznym informacje związane z 

towarzystwem i oferowaną usługą; przepisy § 44, § 46 i § 58 stosuje się odpowiednio. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą wykorzystywać nazwy żadnego 

organu nadzoru w sposób, który może wskazywać lub sugerować, że organ nadzoru 

zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi towarzystwa. 

5. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, wskazują korzyści, które można osiągnąć 

w przypadku skorzystania z usług świadczonych przez towarzystwo, powinny one 

wskazywać także poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z tymi usługami. 

6. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić podstawę podjęcia przez 

klientów decyzji o skorzystaniu z usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, powinny one zawierać taki zakres danych oraz 

zostać przedstawione w taki sposób, aby mogli oni zrozumieć specyfikę danej usługi i 

będącego przedmiotem danej usługi instrumentu finansowego oraz związane z nim ryzyko. 

Informacje takie mogą być przekazywane w formie ujednoliconej i powinny zawierać w 

szczególności dane o: 

1) towarzystwie oraz świadczonej przez nie usłudze pośrednictwa w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa; 

2) instrumentach finansowych będących przedmiotem takiej usługi; 



– 34 – 

3) kosztach i opłatach związanych z daną usługą. 

§ 43. 1. Informacje, o których mowa w § 42 ust. 1, mogą obejmować porównanie usług 

świadczonych przez towarzystwo z innymi podobnymi usługami, jeżeli: 

1) porównanie jest miarodajne i przedstawione w sposób rzetelny; 

2) zostały wskazane źródła informacji wykorzystanych do porównania; 

3) zostały wskazane główne fakty i założenia wykorzystane przy dokonywaniu 

porównania. 

2. Informacje, o których mowa w § 42 ust. 1, mogą wskazywać wyniki osiągnięte w 

przeszłości w związku z inwestowaniem w dany instrument finansowy lub w związku z 

określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi, jeżeli: 

1) wskazane wyniki nie są najważniejszym elementem informacji; 

2) są rzetelne i obejmują dane za okres ostatnich 5 lat lub za cały okres, w którym 

oferowano dany instrument finansowy, ustalano dany indeks finansowy lub świadczono 

daną usługę, jeżeli jest to okres krótszy niż 5 lat lub też okres dłuższy, wybrany według 

uznania towarzystwa; w każdym przypadku jednak informacje o wynikach muszą być 

oparte o pełne okresy dwunastomiesięczne; 

3) w sposób wyraźny wskazują okres, za jaki dane są przedstawiane, oraz źródło tych 

danych; 

4) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że przedstawione dane odnoszą się do wyników w 

przeszłości i że wyniki te nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości; 

5) wskazują walutę obcą wraz z ostrzeżeniem, że ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu 

lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego – w przypadku gdy wskazanie 

opiera się na kwotach wyrażonych w walucie obcej; 

6) opisany jest wpływ, jaki na ten wynik mają prowizje, opłaty i inne obciążenia związane 

z daną usługą – w przypadku gdy wskazanie opiera się na wynikach brutto. 

3. Informacje, o których mowa w § 42 ust. 1, mogą się odnosić do symulacji wyników 

osiągniętych w przeszłości, jeżeli dotyczą określonego instrumentu finansowego lub indeksu 

finansowego oraz: 

1) symulacja wyników osiągniętych w przeszłości opiera się na rzeczywistych wynikach 

osiągniętych w przeszłości w związku z inwestowaniem w jeden lub w kilka 

instrumentów finansowych lub w związku z indeksami finansowymi, które są tożsame 

lub stanowią podstawę instrumentu finansowego, którego informacje dotyczą, 
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2) w stosunku do rzeczywistych wyników w przeszłości, o których mowa w pkt 1, są 

spełnione warunki określone w ust. 2 pkt 1–3, 5 i 6 oraz 

3) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że dane odnoszą się do symulacji wyników w 

przeszłości i że wyniki te nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. 

4. Informacje, o których mowa w § 42 ust. 1, mogą się odnosić do wyników przyszłych, 

jeżeli: 

1) nie są oparte na symulacji wyników w przeszłości ani nie odwołują się do takiej 

symulacji, 

2) są oparte na uzasadnionych założeniach wynikających z obiektywnych danych, 

3) są oparte na wynikach brutto i ujawniają wpływ, jaki na te wyniki będą miały prowizje, 

opłaty i inne obciążenia związane z daną usługą, oraz 

4) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że przedstawiane prognozy nie stanowią gwarancji 

przyszłych wyników. 

5. Informacje, o których mowa w § 42 ust. 1, mogą się odnosić do konkretnego 

przypadku opodatkowania, jeżeli wyraźnie wskazują, że takie opodatkowanie zależy od 

indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 

6. Jeżeli informacje, o których mowa w § 42 ust. 1, zawierają dane o systemie 

rekompensat, o którym mowa w art. 133 ust. 1 lub art. 136 ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, którego uczestnikiem jest towarzystwo, mogą one wyłącznie 

wskazywać system, do którego należy towarzystwo, oraz górną granicę środków objętych 

tym systemem. 

§ 44. 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład 

którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa 

inwestycyjnego lub przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych towarzystwo udostępnia klientowi detalicznemu lub potencjalnemu klientowi 

detalicznemu, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na swojej 

stronie internetowej, szczegółowe informacje dotyczące towarzystwa oraz usług, które będą 

świadczone na podstawie zawieranej umowy, obejmujące w szczególności: 

1) firmę towarzystwa; 

2) oświadczenie potwierdzające, że towarzystwo posiada zezwolenie na świadczenie usług 

oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia; 

3) sposoby komunikowania się klienta z towarzystwem, a w przypadku gdy na podstawie 

umowy ma być świadczona usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 
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zbycia instrumentów finansowych – sposoby przekazywania zleceń do firmy 

inwestycyjnej; 

4) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z towarzystwem; 

5) wskazanie języków, w których klient może kontaktować się z towarzystwem i w których 

będą sporządzane dokumenty oraz przekazywane informacje; 

6) szczegółowe zasady świadczenia usług; 

7) podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez 

towarzystwo; 

8) podstawowe zasady postępowania towarzystwa w przypadku powstania konfliktu 

interesów oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane 

szczegółowe informacje o tych zasadach; 

9) zakres, częstotliwość i terminy przekazywanych przez towarzystwo klientowi raportów 

ze świadczenia usługi; 

10) koszty i opłaty związane z usługą. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 10, powinny: 

1) wskazywać łączną kwotę, którą klient jest obowiązany zapłacić, z wyszczególnieniem 

kosztów i opłat oraz podatków związanych z daną usługą, a jeżeli określenie tej kwoty 

nie jest możliwe – podstawę jej obliczenia w taki sposób, aby klient mógł ją 

zweryfikować, przy czym prowizje pobierane przez towarzystwo w związku ze 

świadczoną usługą są przedstawiane w podziale na poszczególne pozycje; 

2) wskazywać waluty obce i koszty wymiany oraz przyjęte przez towarzystwo zasady 

ustalania kursów wymiany – w przypadku gdy kwota, o której mowa w pkt 1, lub jej 

część jest wyrażona w walucie obcej;  

3) informować o możliwości wystąpienia innych niż wskazane w pkt 1 kosztów i opłat 

oraz podatków związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem 

finansowym lub usługą, którymi klient może być obciążony, a które nie są płatne za 

pośrednictwem towarzystwa. 

3. W przypadku jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wymóg, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 10, uznaje się za spełniony w przypadku przekazania klientowi przez 

towarzystwo kluczowych informacji dla inwestorów, w zakresie, w jakim koszty i opłaty 

zostały przedstawione w ich treści. 

4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, są zamieszczone w regulaminie 

świadczenia danej usługi, przekazanie klientowi lub potencjalnemu klientowi tego 
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regulaminu przed zawarciem umowy uważa się za zachowanie przez towarzystwo wymogu 

określonego w ust. 1. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane klientowi detalicznemu 

także po zawarciu umowy o świadczenie usługi, w przypadku gdy na wniosek klienta została 

ona zawarta przy użyciu środków porozumiewania się na odległość uniemożliwiających ich 

przekazanie przed zawarciem umowy. 

§ 45. 1. Przed przyjęciem pierwszego zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego 

z uczestnictwem w funduszu lub rozpoczęciem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego 

w odniesieniu do takich instrumentów finansowych towarzystwo przekazuje klientowi, przy 

użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

towarzystwa, informacje dotyczące towarzystwa oraz świadczonych usług obejmujące 

odpowiednio dane w zakresie określonym w § 44 ust. 1 pkt 1–4, 7, 8 i 10, a ponadto: 

1) sposoby przekazywania zleceń do towarzystwa; 

2) podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa. 

2. Informacje mogą być przekazane klientowi także po przyjęciu zlecenia nabycia lub 

odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, dyspozycji lub innego 

oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w funduszu lub w trakcie świadczenia usługi 

doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, w przypadku 

gdy na wniosek klienta zlecenie, dyspozycja lub oświadczenie zostało przyjęte lub usługa 

doradztwa inwestycyjnego jest świadczona przy użyciu środków porozumiewania się na 

odległość, które uniemożliwiają przekazanie informacji określonych w ust. 1 przed 

przyjęciem zlecenia, dyspozycji lub oświadczenia woli lub rozpoczęciem świadczenia usługi. 

§ 46. 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład 

którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa 

inwestycyjnego lub przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych towarzystwo przedstawia klientom lub potencjalnym klientom ogólny opis 

istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty 

finansowe, w sposób umożliwiający podejmowanie przez nich świadomych decyzji 

inwestycyjnych, dostosowując zakres tej informacji do rodzaju instrumentu finansowego oraz 

kategorii, do której należy klient. 
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2. Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w zależności od 

istoty danego instrumentu finansowego, zawiera: 

1) wskazanie ryzyka związanego z danym rodzajem instrumentów finansowych, w tym 

wyjaśnienie mechanizmu dźwigni finansowej i jego wpływu na ryzyko utraty 

inwestycji; 

2) wskazanie zmienności ceny danych instrumentów finansowych lub ograniczeń 

dotyczących dostępności rynku tych instrumentów; 

3) informację o możliwości zaciągnięcia przez klienta, w wyniku transakcji na danych 

instrumentach finansowych, zobowiązań finansowych oraz ewentualnych innych 

zobowiązań, w tym zobowiązań związanych z dostawą instrumentu bazowego, które są 

obowiązkami dodatkowymi w stosunku do kosztów nabycia takiego instrumentu 

finansowego; 

4) opis wymogów związanych z utrzymywaniem i uzupełnianiem zabezpieczeń lub 

podobnych zobowiązań, koniecznych w przypadku inwestowania w dany rodzaj 

instrumentów finansowych. 

3. Jeżeli instrument finansowy jest przedmiotem trwającej oferty publicznej i w związku 

z tą ofertą został opublikowany prospekt emisyjny zgodnie z przepisami 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 2013 r. 

poz. 1382, z późn. zm.
5)

) lub odpowiednimi przepisami prawa innego państwa 

członkowskiego, towarzystwo informuje klienta detalicznego lub potencjalnego klienta 

detalicznego o miejscu udostępnienia tego prospektu. 

4. W przypadku jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wymóg, o którym 

mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku dostarczenia przez towarzystwo 

klientowi kluczowych informacji dla inwestorów. 

5. Jeżeli poziom ryzyka związanego z instrumentem finansowym składającym się z 

kilku różnych instrumentów finansowych może być wyższy niż poziom ryzyka związanego z 

każdym ze składników tego instrumentu finansowego, towarzystwo przedstawia opis 

składników takiego instrumentu finansowego oraz sposobu, w jaki ich wzajemne 

oddziaływanie zwiększa poziom ryzyka. 

                                                 

5)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1260 i … . 
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6. W przypadku instrumentów finansowych, które są związane z gwarancją udzieloną 

przez inny podmiot, informacje o tej gwarancji powinny zawierać szczegółowe dane 

dotyczące gwaranta i gwarancji tak, aby klient detaliczny lub potencjalny klient detaliczny 

mógł prawidłowo dokonać jej oceny. 

§ 47. Towarzystwo, niezwłocznie po dokonaniu zmian, informuje klienta o istotnych 

zmianach w informacjach, o których mowa w § 44 i § 46, jeżeli zmiany te są istotne ze 

względu na charakter świadczonej usługi. Jeżeli informacja, której zmiana dotyczy, została 

przekazana przy użyciu trwałego nośnika informacji, zawiadomienie o zmianie przekazuje się 

na takim nośniku. 

§ 48. W przypadku pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do, towarzystwo 

przedstawia klientowi dane o ryzyku związanym z inwestowaniem w te tytuły uczestnictwa, 

obejmujące w szczególności: 

1) wskazanie ryzyka związanego z danym rodzajem tytułów uczestnictwa; 

2) wskazanie zmienności ceny tytułów uczestnictwa; 

3) wyeksponowanie cechy dużej zmienności wartości aktywów netto danego funduszu, w 

przypadku gdy cechuje się on lub może cechować dużą zmiennością ze względu na 

skład portfela inwestycyjnego lub stosowane techniki zarządzania portfelem; 

4) jeżeli dany fundusz inwestycyjny lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż 

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład 

indeksu papierów wartościowych – wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę 

cechę; 

5) informację o ryzyku walutowym, w przypadku gdy wpłata i wypłata środków następuje 

w walucie obcej lub gdy większość aktywów danego funduszu jest lokowana za granicą. 

§ 49. 1. Towarzystwo przyjmujące zlecenia klientów przekazywane za pomocą telefonu, 

telefaksu lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub systemów 

teleinformatycznych oraz za pomocą informatycznych nośników danych, zapewnia: 

1) poufność składanych zleceń, w szczególności ich zabezpieczenie przed odsłuchaniem 

lub odczytaniem przez osoby nieuprawnione; 

2) integralność składanych zleceń, w szczególności ich zabezpieczenie przed modyfikacją 

lub usunięciem przez osoby nieuprawnione; 
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3) zabezpieczenie przed możliwością ich składania przez osoby nieuprawnione, w 

szczególności przez ustalenie odrębnego identyfikatora lub hasła dla każdego klienta; 

4) rejestrację daty i czasu otrzymania zlecenia; 

5) możliwość potwierdzenia klientowi faktu złożenia zlecenia – z wyłączeniem zleceń 

składanych za pośrednictwem telefonu. 

2. Towarzystwo dokłada należytej staranności w celu zapewnienia sprawnej obsługi 

klientów w zakresie przyjmowania zleceń w sposób określony w ust. 1, w szczególności 

towarzystwo może przyjmować takie zlecenia po uprzedniej identyfikacji osoby składającej 

zlecenie, zgodnej z zasadami ustalonymi między towarzystwem a tym klientem. 

Oddział 3  

Ocena adekwatności usług 

§ 50. 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład 

którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub doradztwa 

inwestycyjnego towarzystwo zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o podanie 

podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie 

instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz 

celów inwestycyjnych, niezbędnych do oceny, czy usługa, która ma być świadczona na 

podstawie zawieranej umowy, jest odpowiednia dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego 

indywidualną sytuację. 

2. Towarzystwo zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie 

informacji niezbędnych do ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu 

świadczonej usługi określona transakcja, rekomendowana lub zawierana w toku świadczenia 

usługi: 

1) realizuje cele inwestycyjne danego klienta; 

2) nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne 

klienta;  

3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie przez klienta i dokonanie przez niego 

oceny związanego z nią ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez tego klienta 

doświadczenie i wiedzę. 

3. W przypadku klienta profesjonalnego towarzystwo może odstąpić od wymogu 

podania przez niego informacji dotyczących jego poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie 

instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. 
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4. Towarzystwo, które świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego na rzecz klienta 

profesjonalnego, o którym mowa w art. 2 pkt 13a lit. a–m ustawy, może uznać, że jest on w 

stanie ponieść ryzyko inwestycyjne związane z tą usługą zgodne z jego celami 

inwestycyjnymi. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 

1) rodzajów usług, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane klientowi; 

2) charakteru, wielkości i częstotliwości dokonywania transakcji instrumentami 

finansowymi dokonywanych przez klienta oraz okresu, w którym były one dokonywane; 

3) poziomu wykształcenia, zawodu wykonywanego obecnie lub zawodu wykonywanego 

poprzednio, jeżeli jest to istotne dla dokonania oceny; 

4) sytuacji finansowej klienta. 

6. Informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta powinny, 

odpowiednio do potrzeb, wskazywać źródła i wysokość stałych dochodów, posiadanych 

aktywów, w tym aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań 

finansowych. 

7. Informacje dotyczące celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta 

powinny, odpowiednio do potrzeb, zawierać informacje o długości okresu, w którym klient 

zamierza dokonywać inwestycji, jego preferencji dotyczących poziomu i profilu ryzyka oraz 

celu inwestycji. 

8. Towarzystwo nie może zalecać klientowi lub potencjalnemu klientowi świadczenia 

usług, jeżeli nie uzyska informacji o jego: 

1) wiedzy i doświadczeniu z zakresu inwestycji – odpowiednich do danego rodzaju 

instrumentu finansowego lub usługi; 

2) sytuacji finansowej; 

3) celach inwestycyjnych. 

9. Towarzystwo świadczące usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, może zalecać klientowi zmianę strategii 

inwestycyjnej portfela wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji dotyczących tego 

klienta i dokonaniu oceny zgodnie z ust. 1–8. 

10. Towarzystwo nie może bezpośrednio lub pośrednio zachęcać klienta lub 

potencjalnego klienta do odmowy przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5–8. 
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§ 51. 1. Towarzystwo dokonuje oceny, o której mowa w § 50 ust. 1, na podstawie 

informacji przekazanych przez klienta lub potencjalnego klienta, chyba że istnieją 

obiektywne przesłanki do uznania, że informacje te są nieaktualne, nierzetelne lub niepełne. 

2. Towarzystwo, które przy świadczeniu usług na rzecz klienta korzysta z pośrednictwa 

firmy inwestycyjnej, zagranicznej firmy inwestycyjnej lub banku prowadzącego działalność, 

o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, może 

dokonywać oceny na podstawie informacji dotyczących klienta otrzymanych od tej firmy lub 

banku oraz uznać za prawidłową ocenę dokonaną przez tę firmę lub bank. 

3. Towarzystwo, które pośredniczy w świadczeniu usług przez firmę inwestycyjną lub 

zagraniczną firmę inwestycyjną i przekazuje tej firmie informacje dotyczące klienta lub 

potencjalnego klienta, zapewnia kompletność i rzetelność tych informacji oraz prawidłowość 

dokonanej oceny. 

§ 52. W celu wykonania obowiązku określonego w § 50 towarzystwo może wykorzystać 

informacje dotyczące klienta, które pozostają w jego posiadaniu, jeżeli są one aktualne; w 

takim przypadku nie stosuje się § 50 ust. 1 w zakresie obowiązku zwrócenia się przez 

towarzystwo do klienta o przedstawienie informacji. 

§ 53. 1. Przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa towarzystwo uzyskuje od klienta informacje o poziomie jego wiedzy i 

doświadczenia inwestycyjnego, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub 

wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do oceny, czy usługa lub produkt są 

odpowiednie dla klienta, dotyczące: 

1) specyfiki inwestowania w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa oraz ryzyka 

związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe; 

2) charakteru, wielkości i częstotliwości dokonywania transakcji instrumentami 

finansowymi dokonywanych przez klienta oraz okresu, w którym były dokonywane; 

3) poziomu wykształcenia, zawodu wykonywanego obecnie lub zawodu wykonywanego 

poprzednio, jeżeli jest to istotne dla dokonania oceny. 

2. Jeżeli na podstawie informacji uzyskanych od klienta towarzystwo oceni, że dany 

instrument finansowy lub usługa nie są odpowiednie dla klienta, niezwłocznie informuje o 

tym klienta. 

3. W przypadku gdy klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub 

przedstawia informacje niewystarczające, towarzystwo informuje klienta, że klient 
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uniemożliwia mu dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla 

niego odpowiednie. 

4. Towarzystwo nie może bezpośrednio lub pośrednio zachęcać klienta do odmowy 

przekazania informacji. 

5. Przepisy ust. 1–4 nie mają zastosowania w przypadku gdy: 

1) spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

a) przedmiotem zlecenia nabycia będą wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego, 

b) zlecenie nabycia zostało złożone z wyłącznej inicjatywy klienta, 

c) przed przyjęciem przez towarzystwo zlecenia nabycia klient został poinformowany 

o możliwości dokonania przez nie oceny, czy taki instrument finansowy lub taka 

usługa są odpowiednie dla klienta albo 

2) przyjęcie zlecenia było poprzedzone czynnościami, o których mowa w § 54, a 

informacje uzyskane od klienta przez towarzystwo w związku ze świadczeniem usługi 

doradztwa inwestycyjnego pozostają aktualne. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku gdy towarzystwo uzna, że składający 

zlecenie nabycia klient profesjonalny posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające 

na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z danymi jednostkami uczestnictwa, 

tytułami uczestnictwa lub świadczonymi usługami. 

§ 54. 1. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego związanego 

ze świadczeniem usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz 

tytułów uczestnictwa towarzystwo uzyskuje od klienta informacje niezbędne do ustalenia, czy 

przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu tej usługi rekomendowane nabycie, 

zbycie lub inne zlecenie związane z uczestnictwem w funduszu albo powstrzymanie się od 

tego nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu: 

1) realizuje cele inwestycyjne klienta; 

2) nie jest związane z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne 

klienta; 

3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie przez klienta i dokonanie oceny 

związanego z nią ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez tego klienta wiedzę i 

doświadczenie; 

4) uwzględnia sytuację finansową klienta. 
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2. Informacje dotyczące celów inwestycyjnych klienta powinny, odpowiednio do jego 

potrzeb, zawierać informacje o długości okresu, w którym klient zamierza dokonywać 

inwestycji, jego preferencji dotyczących poziomu i profilu ryzyka oraz celu inwestycji. 

3. Informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta powinny, odpowiednio do jego 

potrzeb, wskazywać źródła i wysokość stałych dochodów, posiadanych aktywów, w tym 

aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych. 

4. W przypadku gdy klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub 

przedstawia informacje niewystarczające, towarzystwo informuje klienta, że klient 

uniemożliwia mu dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla 

niego odpowiednie. 

5. Towarzystwo nie może bezpośrednio lub pośrednio zachęcać klienta do odmowy 

przekazania informacji. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku gdy towarzystwo uzna, że klient 

profesjonalny posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i 

dokonanie oceny ryzyka związanego z danymi jednostkami uczestnictwa, tytułami 

uczestnictwa lub usługami oraz jest w stanie ponieść ryzyko inwestycyjne zgodne z jego 

celami inwestycyjnymi. 

§ 55. 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład 

którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa 

inwestycyjnego lub przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych towarzystwo informuje klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o 

istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi na rzecz tego 

klienta, chyba że struktura organizacyjna towarzystwa oraz jego regulacje wewnętrzne 

zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu 

klienta. Informacja zawiera dane pozwalające klientowi, przy uwzględnieniu kategorii, do 

której należy, na podjęcie świadomej decyzji o zawarciu umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa o świadczenie danej usługi może być 

zawarta wyłącznie, jeżeli klient w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej przy użyciu 

informatycznego nośnika danych potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 1, 

oraz w sposób wyraźny potwierdzi wolę zawarcia umowy. 
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3. W przypadku powstania konfliktów interesów po zawarciu umowy o świadczenie 

usługi: 

1) ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że towarzystwo informuje klienta o konflikcie 

interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu; 

2) ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że towarzystwo powinno powstrzymać się od 

świadczenia usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia klienta o kontynuacji 

albo rozwiązaniu umowy. 

§ 56. Przed przyjęciem zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub 

tytułów uczestnictwa, dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem 

w funduszu lub rozpoczęciem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu 

do takich instrumentów finansowych towarzystwo informuje klienta, przy użyciu trwałego 

nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej 

usługi, chyba że struktura organizacyjna towarzystwa oraz jego regulacje wewnętrzne 

zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu 

klienta. Informacja zawiera dane pozwalające klientowi na podjęcie świadomej decyzji o 

złożeniu zlecenia, dyspozycji lub oświadczenia woli lub o skorzystaniu ze świadczenia 

usługi. 

Rozdział 6  

Świadczenie usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych 

§ 57. 1. Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie regulaminu i zawartej z 

klientem umowy o świadczenie tej usługi. 

2. Regulamin usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, określa sposób świadczenia tej usługi przez towarzystwo 

na rzecz klienta, w tym prawa i obowiązki towarzystwa i klienta z tego tytułu, a także tryb i 

warunki zawierania i rozwiązywania umowy, w szczególności: 

1) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta; 

2) zakres i sposób świadczenia usługi wykonywanej na podstawie umowy; 

3) sposoby i terminy wnoszenia przez klienta opłat i prowizji związanych z usługą oraz 

sposób i tryb określania ich wysokości; 
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4) sposób postępowania towarzystwa w przypadku gdy klient nie dostarcza środków 

pieniężnych w terminach określonych w umowie lub w przepisach odrębnych; 

5) sposób zabezpieczania interesów towarzystwa w przypadku niewykonania zobowiązań 

przez klienta oraz sposoby zaspokajania roszczeń towarzystwa; 

6) zakres odpowiedzialności towarzystwa za szkody powstałe wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez towarzystwo zobowiązań wynikających z umowy; 

7) sposób, tryb i terminy przekazywania klientowi informacji dotyczących świadczonej na 

jego rzecz usługi oraz zakres tych informacji; 

8) zasady powierzania przez towarzystwo podmiotowi trzeciemu wykonywania 

poszczególnych czynności w ramach wykonania usługi, jeżeli powierzanie jest 

przewidziane; 

9) sposób i terminy załatwiania reklamacji składanych przez klienta; 

10) tryb i warunki odstąpienia od umowy, jej wypowiedzenia i rozwiązania; 

11) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu oraz sposób informowania klienta o tych 

zmianach. 

3. Przez zakres i sposób świadczenia usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się 

określenie: 

1) trybu i warunków podejmowania i realizacji przez towarzystwo decyzji inwestycyjnych 

dotyczących aktywów wchodzących w skład zarządzanych przez nie portfeli; 

2) trybu dokonywania przez towarzystwo wyboru podmiotu przechowującego aktywa 

wchodzące w skład zarządzanych przez nie portfeli, jeżeli towarzystwo wykorzystuje 

pośrednictwo takich podmiotów; 

3) metod i częstotliwości wyceny instrumentów finansowych wchodzących w skład 

portfela klienta; 

4) obiektywnych wskaźników finansowych, do których będą porównywane wyniki portfela 

klienta w celu ustalenia poziomu efektywności świadczonej usługi; 

5) sposobu i trybu przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących aktywów 

wchodzących w skład portfela zarządzanego przez towarzystwo. 

4. Wymogu opracowania regulaminu usługi zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie stosuje się w przypadku 

gdy towarzystwo zawiera umowy wyłącznie z: 

1) klientem profesjonalnym, chyba że jest on przez towarzystwo traktowany jak klient 

detaliczny; 
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2) klientem detalicznym, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, sposób świadczenia przez towarzystwo na 

rzecz klienta usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, w tym prawa i obowiązki towarzystwa i klienta, a także 

warunki rozwiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, określa umowa z klientem. 

§ 58. 1. Towarzystwo, świadcząc usługi zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustala sposób oceny 

efektywności świadczonej usługi, uwzględniający cele inwestycyjne klienta i rodzaje 

instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela klienta tak, aby klient, na rzecz 

którego jest świadczona usługa, mógł ocenić wyniki osiągane przez towarzystwo. 

2. Towarzystwo, niezależnie od informacji przekazywanych zgodnie z § 44 ust. 1, 

przekazuje klientowi detalicznemu oraz potencjalnemu klientowi detalicznemu informacje o: 

1) metodach oraz częstotliwości wyceny instrumentów finansowych wchodzących w skład 

portfela klienta; 

2) szczegółowych zasadach przekazywania zarządzania częścią lub całością portfela 

klienta; 

3) obiektywnych wskaźnikach finansowych, do których będą porównywane wyniki 

portfela klienta; 

4) rodzajach instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład portfela klienta i 

rodzajach transakcji, które mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem tych 

instrumentów, w tym istniejących limitach; 

5) celach zarządzania, poziomie ryzyka związanego z uznaniowym charakterem decyzji 

podejmowanych w ramach zarządzania portfelem klienta i ograniczeniach swobody 

podejmowania takich decyzji. 

§ 59. 1. Towarzystwo świadczące usługi zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, opracowuje i wdraża politykę 

działania w najlepiej pojętym interesie klienta, uwzględniając cenę instrumentu finansowego, 

koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo 

zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter oraz inne czynniki, 

które mają istotny wpływ na świadczoną usługę. 
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2. Towarzystwo ustala wagę, jaką przypisuje poszczególnym czynnikom wskazanym w 

ust. 1, albo wdraża procedurę określającą sposób jej ustalania, z uwzględnieniem: 

1) kategorii, do której należy dany klient; 

2) specyfiki składanego zlecenia; 

3) cech instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia; 

4) rodzaju i specyfiki możliwych miejsc wykonania. 

3. W przypadku zlecenia składanego na rzecz klienta detalicznego najlepszy wynik 

określa się w ujęciu ogólnym, przy uwzględnieniu ceny instrumentu finansowego i kosztów 

związanych z wykonaniem zlecenia, obejmujących koszty ponoszone przez klienta 

bezpośrednio w związku ze złożeniem danego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez 

miejsce wykonania oraz opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji, a także inne 

opłaty związane z wykonaniem zlecenia. 

§ 60. 1. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta obejmuje, odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych, informacje o miejscach wykonania 

wykorzystywanych przez towarzystwo oraz kryteria uwzględniane przez towarzystwo przy 

dokonywaniu ich wyboru. Towarzystwo wskazuje co najmniej te miejsca wykonania, które, 

według racjonalnej oceny, w sposób stały umożliwiają towarzystwu uzyskanie możliwie 

najlepszego wyniku dla klienta. 

2. Zobowiązanie towarzystwa do podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w 

celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta nie oznacza konieczności 

uwzględniania przez towarzystwo wszystkich możliwych miejsc wykonania zleceń w 

przyjętej polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta  

3. W celu dokonania wyboru miejsca wykonania w przypadku gdy zgodnie z polityką 

działania w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwo dopuszcza istnienie więcej niż 

jednego miejsca wykonania, w celu dokonania oceny i porównania wyników, jakie można 

uzyskać dla klienta w każdym z miejsc wykonania, towarzystwo uwzględnia wysokości 

prowizji i kosztów ponoszonych przez towarzystwo w związku z wykorzystywaniem 

poszczególnych miejsc wykonania. 

4. Towarzystwo nie może ustalać i naliczać pobieranych od klienta opłat i prowizji w 

sposób dyskryminujący poszczególne miejsca wykonania, chyba że różnice w sposobie ich 

naliczania i pobierania odzwierciedlają rzeczywiste różnice w kosztach ponoszonych przez to 

towarzystwo w związku z wykorzystywaniem poszczególnych miejsc wykonania. 
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§ 61. 1. Przed zawarciem umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z klientem detalicznym towarzystwo 

przekazuje mu informacje dotyczące stosowanej polityki działania w najlepiej pojętym 

interesie klienta, obejmujące: 

1) opis wagi, o której mowa w § 59 ust. 2, lub opis polityki działania w najlepiej pojętym 

interesie klienta; 

2) listę miejsc wykonania, które towarzystwo uznaje za miejsca pozwalające mu w sposób 

stały spełniać wymóg, o którym mowa w § 59 ust. 1; 

3) wyraźne i jednoznaczne ostrzeżenie, że szczegółowe określenie przez klienta warunków, 

na jakich ma nastąpić przekazanie zlecenia, może uniemożliwić towarzystwu podjęcie 

działań w celu uzyskania dla klienta możliwie najlepszych wyników w zakresie 

wyznaczonym tymi warunkami. 

2. Towarzystwo jest zobowiązane do uzyskania uprzedniej zgody klienta na politykę 

działania w najlepiej pojętym interesie klienta. Klient, zawierając z towarzystwem umowę o 

zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, wyraża zgodę na przedstawioną mu, zgodnie z § 44, przed zawarciem umowy 

politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta. 

3. Towarzystwo informuje klienta o istotnych zmianach w polityce działania w najlepiej 

pojętym interesie klienta, w terminie umożliwiającym mu rozwiązanie umowy z 

zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, towarzystwo przekazuje klientowi przy użyciu 

trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej towarzystwa, jeżeli są 

spełnione warunki określone w § 41 ust. 2. 

§ 62. 1. Towarzystwo monitoruje skuteczność rozwiązań wdrożonych w ramach polityki 

działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w celu ich odpowiedniego dostosowywania. 

2. Towarzystwo dokonuje przeglądu polityki działania w najlepiej pojętym interesie 

klienta nie rzadziej niż raz na rok oraz w każdym przypadku wystąpienia istotnej zmiany, 

która trwale wpływa na zdolność towarzystwa do dalszego uzyskiwania dla klienta możliwie 

najlepszych wyników w ustalonych w niej miejscach wykonania. 

3. Towarzystwo powinno być w stanie wykazać klientowi, na jego żądanie, że działało 

zgodnie z wdrożoną polityką działania w najlepiej pojętym interesie klienta. 
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§ 63. 1. Towarzystwo przekazuje klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji, 

okresowe raporty z wykonania umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, chyba że sprawozdanie takie dostarcza 

klientowi inny uprawniony podmiot. 

2. W przypadku klienta detalicznego raporty, o których mowa w ust. 1, powinny 

zawierać w szczególności: 

1) firmę towarzystwa; 

2) nazwę lub oznaczenie rachunku, ewidencji lub rejestru, w którym przechowywane są 

aktywa klienta; 

3) informacje o składzie portfela klienta i jego wycenie, w tym dane o każdym 

instrumencie finansowym, wchodzącym w skład tego portfela, wartości rynkowej 

takiego instrumentu albo – jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej – jego 

wartości godziwej, saldzie środków pieniężnych na początek i koniec okresu 

sprawozdawczego oraz wynikach portfela w okresie, za który jest sporządzany raport; 

4) informację o łącznej wysokości opłat i prowizji pobranych w okresie, za który jest 

sporządzany raport, z podziałem na łączną wysokość opłat i prowizji pobranych z tytułu 

zarządzania portfelem klienta oraz związanych z wykonaniem zleceń w ramach 

zarządzania portfelem klienta, wraz z informacją, że na żądanie klienta jest możliwe 

przekazanie szczegółowego wykazu wszystkich opłat i prowizji pobranych w okresie, za 

który jest sporządzany raport; 

5) porównanie wyników osiągniętych w okresie, za który jest sporządzany raport, z 

wynikami obiektywnego wskaźnika finansowego przyjętego w umowie z klientem; 

6) wskazanie wysokości dywidend, odsetek oraz innych pożytków z aktywów 

wchodzących w skład portfela klienta, które powiększyły jego wartość w okresie, za 

który jest sporządzany raport; 

7) informacje dotyczące zleceń wykonanych w okresie, za który jest sporządzany raport, 

obejmujące informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 3–12, chyba że klient zażądał 

informowania go o każdym wykonanym zleceniu na zasadach określonych w ust. 6. 

3. Raporty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane klientowi detalicznemu co 

najmniej raz na 6 miesięcy, z wyjątkiem przypadku: 

1) gdy klient zażądał przekazywania mu raportów co najmniej raz na 3 miesiące; 

2) o którym mowa w ust. 6; w takim przypadku raporty są przekazywane co najmniej raz 

na 12 miesięcy; 
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3) gdy strategia inwestycyjna portfela uzgodniona w umowie z klientem jest związana z 

wysokim ryzykiem inwestycyjnym; w takim przypadku raporty są przekazywane co 

najmniej raz na miesiąc. 

4. Towarzystwo informuje klienta detalicznego o możliwości zwrócenia się z żądaniem, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

5. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do transakcji dotyczących instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

6. Towarzystwo, na żądanie klienta, informuje go o każdym wykonanym zleceniu 

dotyczącym jego aktywów wchodzących w skład portfela tego klienta. 

7. W przypadku klienta detalicznego informacje, o których mowa w ust. 6, obejmują: 

1) firmę towarzystwa przekazującego potwierdzenie; 

2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie klienta; 

3) datę i czas zawarcia transakcji; 

4) rodzaj zlecenia; 

5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż 

kupno/sprzedaż; 

6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia; 

7) oznaczenie instrumentu finansowego; 

8) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; 

9) cenę, za jaką zlecenie zostało wykonane; 

10) łączną wartość transakcji; 

11) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia, 

a także, na żądanie klienta, zestawienie poszczególnych pozycji tych opłat, prowizji i 

kosztów wykonania zlecenia; 

12) wskazanie obowiązków klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, 

w których klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego oraz 

innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, chyba że takie dane 

zostały podane wcześniej do wiadomości klienta; 

13) w przypadku wykonania zlecenia w sposób określony w art. 73 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi – informację o takim sposobie wykonania zlecenia; 

14) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był 

podmiot z grupy kapitałowej, do której należy towarzystwo, lub inny klient tego 
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towarzystwa – informację o takim sposobie wykonania zlecenia, chyba że zlecenie 

zostało zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe 

zawieranie transakcji. 

8. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 6, są przekazywane klientowi detalicznemu, 

towarzystwo przekazuje te informacje niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, nie później 

jednak niż do końca dnia następującego po dniu, w którym zlecenie zostało wykonane, a w 

przypadku gdy towarzystwo otrzymuje potwierdzenie wykonania zlecenia od podmiotu 

trzeciego – nie później niż do końca dnia następującego po dniu, w którym towarzystwo 

otrzymało potwierdzenie wykonania zlecenia przez ten podmiot. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być przekazywane w formie 

wystandaryzowanej, jeżeli forma ta jest czytelna i zrozumiała dla klienta. Sposób przekazania 

informacji określa umowa. 

10. Jeżeli zlecenie jest wykonywane w kilku transzach, informacje, o których mowa w 

ust. 7 pkt 9, mogą zawierać: 

1) cenę, po jakiej została wykonana każda transza, albo 

2) cenę średnią, po jakiej zostało wykonane zlecenie. 

11. Przepisów ust. 7–9 nie stosuje się, jeżeli klient detaliczny otrzymuje informacje od 

podmiotu, który wykonuje zlecenie. 

12. Jeżeli usługa zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, jest świadczona na rzecz klienta detalicznego lub obejmuje 

niezabezpieczone pozycje otwarte w transakcji na instrumentach pochodnych, towarzystwo 

informuje klienta o spadku wartości portfela lub poniesionych stratach na instrumentach 

finansowych poniżej progu ustalonego w umowie nie później niż do końca dnia, w którym 

ten spadek nastąpił, a jeżeli spadek nastąpił w dniu wolnym od pracy – do końca pierwszego 

dnia roboczego następującego po tym dniu. 

Rozdział 7 

Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego 

§ 64. 1. Towarzystwo świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego na podstawie 

regulaminu i zawartej z klientem umowy o świadczenie tej usługi. 

2. Regulamin usługi doradztwa inwestycyjnego określa sposób świadczenia tej usługi 

przez towarzystwo na rzecz klienta, w szczególności: 

1) tryb i warunki zawierania umowy; 
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2) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta; 

3) zakres i sposób świadczenia usługi; 

4) sposoby i terminy wnoszenia przez klienta opłat i prowizji związanych z usługą oraz 

sposób i tryb określania ich wysokości; 

5) zakres odpowiedzialności towarzystwa za szkody powstałe wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez towarzystwo zobowiązań wynikających z umowy; 

6) sposób, tryb i terminy przekazywania klientowi informacji dotyczących świadczonej na 

jego rzecz usługi oraz zakres tych informacji; 

7) zasady powierzania przez towarzystwo podmiotowi trzeciemu wykonywania 

poszczególnych czynności w ramach wykonania usługi, jeżeli powierzanie jest 

przewidziane; 

8) sposób i terminy załatwiania reklamacji składanych przez klienta; 

9) tryb i warunki odstąpienia od umowy, jej wypowiedzenia i rozwiązania; 

10) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu oraz sposób informowania klienta o tych 

zmianach. 

3. Przez zakres i sposób świadczenia usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 3, rozumie się 

w szczególności wskazanie trybu i warunków opracowywania przez towarzystwo 

rekomendacji inwestycyjnych oraz sposób ich przekazywania klientowi. 

4. Wymogu opracowania regulaminu usługi doradztwa inwestycyjnego nie stosuje się w 

przypadku gdy towarzystwo zawiera umowy wyłącznie z: 

1) klientem profesjonalnym, chyba że jest on przez towarzystwo traktowany jak klient 

detaliczny; 

2) klientem detalicznym w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, sposób świadczenia przez towarzystwo na 

rzecz klienta usługi doradztwa inwestycyjnego, w tym prawa i obowiązki towarzystwa i 

klienta, a także warunki rozwiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, określa umowa z 

klientem. 
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Rozdział 8 

Świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych 

§ 65. 1. Towarzystwo świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych na podstawie regulaminu i zawartej z klientem umowy 

o świadczenie tej usługi. 

2. Regulamin usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych określa sposób świadczenia tej usługi przez towarzystwo na rzecz 

klienta, w szczególności: 

1) tryb i warunki zawierania umowy; 

2) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta; 

3) zakres i sposób świadczenia usługi; 

4) sposoby i terminy wnoszenia przez klienta opłat i prowizji związanych z usługą oraz 

sposób i tryb określania ich wysokości; 

5) sposób postępowania towarzystwa w przypadku gdy klient nie dostarcza środków 

pieniężnych w terminach określonych w umowie lub w przepisach odrębnych; 

6) sposób zabezpieczania interesów towarzystwa w przypadku niewykonania zobowiązań 

przez klienta oraz sposoby zaspokajania roszczeń towarzystwa; 

7) zakres odpowiedzialności towarzystwa za szkody powstałe wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez towarzystwo zobowiązań wynikających z umowy; 

8) sposób, tryb i terminy przekazywania klientowi informacji dotyczących świadczonej na 

jego rzecz usługi oraz zakres tych informacji; 

9) zasady powierzania przez towarzystwo podmiotowi trzeciemu wykonywania 

poszczególnych czynności w ramach wykonania usługi, jeżeli powierzanie jest 

przewidziane; 

10) sposób i terminy załatwiania reklamacji składanych przez klienta; 

11) tryb i warunki odstąpienia od umowy, jej wypowiedzenia i rozwiązania; 

12) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu oraz sposób informowania klienta o tych 

zmianach. 

3. Przez zakres i sposób świadczenia usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 3, rozumie się 

w szczególności wskazanie: 

1) formy składanych przez klienta zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
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2) sposobu, trybu oraz zasad przyjmowania i przekazywania zleceń, 

3) sposobu, trybu oraz zasad kojarzenia przez towarzystwo dwóch lub więcej podmiotów 

w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami, w przypadku 

gdy usługa świadczona przez towarzystwo obejmuje takie czynności. 

4. Wymogu opracowania regulaminu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych nie stosuje się w przypadku gdy towarzystwo 

zawiera umowy wyłącznie z: 

1) klientem profesjonalnym, chyba że jest on przez towarzystwo traktowany jak klient 

detaliczny; 

2) klientem detalicznym w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, sposób świadczenia przez towarzystwo na 

rzecz klienta usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, w tym prawa i obowiązki towarzystwa i klienta, a także warunki rozwiązywania 

umowy, o której mowa w ust. 1, określa umowa z klientem. 

§ 66. 1. Towarzystwo przyjmuje zlecenia zawierające w szczególności: 

1) dane, ustalone z klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację klienta; 

2) datę i czas wystawienia; 

3) rodzaj i liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; 

4) przedmiot zlecenia; 

5) określenie ceny; 

6) oznaczenie terminu ważności zlecenia; 

7) podpis klienta lub jego pełnomocnika, z zastrzeżeniem ust. 2 – w przypadku zleceń w 

formie pisemnej. 

2. Towarzystwo potwierdza klientowi przyjęcie zlecenia. 

3. Jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie, powinien on 

zawierać wyraźne określenie liczby zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie 

jednego podpisu klienta lub jego pełnomocnika. 

4. W przypadku zlecenia umożliwiającego wystawienie na jego podstawie więcej niż 

jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni 

rynek, zamiast liczby instrumentów finansowych można podać maksymalną łączną wartość 

transakcji będących wynikiem wykonania tego zlecenia. 

5. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one 

sprzeczne z odrębnymi przepisami i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na 



– 56 – 

który jest przekazywane. W szczególności dotyczy to zlecenia umożliwiającego wystawianie 

na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty 

przekazywanych na odpowiedni rynek. 

6. Zlecenie powinno zawierać odpowiednie oznaczenia, pozwalające na odróżnienie go 

od innych zleceń, jeżeli zawiera klauzulę umożliwiającą wystawianie na podstawie zlecenia 

więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na 

odpowiedni rynek. 

7. W przypadku gdy zlecenie składane jest przez pełnomocnika klienta, powinno ono 

również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby 

składającej zlecenie. 

8. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiają to przepisy lub zasady 

regulujące obrót instrumentami finansowymi, których dotyczy zlecenie lub dyspozycja i 

charakter usługi, w ramach której przyjmowane są zlecenia lub dyspozycje. 

9. Obowiązek potwierdzenia klientowi przyjęcia, o którym mowa w ust. 2, nie ma 

zastosowania do zleceń składanych za pośrednictwem telefonu. 

§ 67. 1. Zarządzający może wystawiać jedno zlecenie na rzecz swoich klientów, pod 

warunkiem że do końca dnia, w którym wykonane zostało zlecenie, określi liczbę 

instrumentów finansowych kupowanych lub sprzedawanych dla poszczególnych klientów. 

2. Przez zarządzającego, o którym mowa w ust. 1, rozumie się: 

1) towarzystwo świadczące usługę w zakresie zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 

2) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające zbiorczymi portfelami papierów 

wartościowych. 

§ 68. 1. Towarzystwo świadczące usługi przyjmowania i przekazywania zleceń może za 

zgodą klienta, na zasadach określonych w umowie, doprowadzić do zawarcia transakcji 

pomiędzy inwestorami poza rynkiem zorganizowanym. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może być udzielona w formie ogólnej lub w 

odniesieniu do poszczególnych transakcji. 

3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, może nie zawierać wskazania ceny lub liczby 

instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia. 
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Rozdział 9 

Świadczenie usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

oraz tytułów uczestnictwa oraz doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich 

instrumentów finansowych 

§ 69. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zleceniu rozumie się przez to zlecenie 

nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, dyspozycję lub inne 

oświadczenie woli związane z uczestnictwem w funduszu. 

§ 70. Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa na podstawie regulaminu określającego sposób i 

warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, w szczególności: 

1) sposób identyfikacji klientów; 

2) sposób postępowania w kontaktach z klientami osób pozostających z towarzystwem w 

stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze; 

3) sposób przekazywania klientom informacji dotyczących funduszy, w związku z którymi 

jest świadczona usługa; 

4) sposób prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz wskazanie miejsc prowadzenia 

przez towarzystwo tej działalności; 

5) tryb i warunki składania zleceń za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub innych 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub systemów teleinformatycznych oraz za 

pomocą informatycznych nośników danych, w szczególności sposób identyfikacji osób 

składających zlecenia; 

6) zasady świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego związanego ze świadczeniem 

usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów 

uczestnictwa; 

7) terminy, tryb i sposób przekazywania przyjętych zleceń do podmiotów, o których mowa 

w art. 32 ust. 2a pkt 4 ustawy; 

8) sposób wykonywania działalności przez osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, 

uwzględniający obowiązki towarzystwa w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa. 
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§ 71. Towarzystwo przekazuje zlecenia przyjęte od klientów w terminach określonych w 

regulaminie, o którym mowa w § 70. 

§ 72. Towarzystwo prowadzi rejestr zleceń złożonych w danym roku kalendarzowym 

przez klientów, na rzecz których świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa. 

§ 73. Towarzystwo prowadzi rejestr umów podpisywanych z poszczególnymi 

funduszami i towarzystwami, zawierający: 

1) datę podpisania umowy; 

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

dystrybuowane w ramach zawartej umowy. 

§ 74. 1. W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego związanego ze świadczeniem usług 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa 

towarzystwo opracowuje i przekazuje klientowi pisemną lub ustną rekomendację, 

przygotowaną w oparciu o potrzeby i sytuację klienta, dotyczącą nabycia, zbycia lub innych 

zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu w zakresie określonych jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa albo powstrzymania się od nabycia, zbycia lub innych 

zleceń dotyczących tych instrumentów finansowych. 

2. Zasady świadczenia przez towarzystwo usług doradztwa inwestycyjnego związanego 

ze świadczeniem usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz 

tytułów uczestnictwa określa regulamin, o którym mowa w § 70. 

Rozdział 9 

Ewidencja zawartych transakcji oraz ewidencja zleceń składanych przez uczestników 

funduszy  

§ 75. 1. Towarzystwo prowadzi ewidencje transakcji zawartych przez fundusz, 

transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa, transakcji dotyczących portfela, w 

skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub transakcji 

dotyczących zbiorczego portfela papierów wartościowych. 

2. Wykaz danych: 

1) objętych ewidencją zawartych transakcji, w przypadku transakcji, które mają za 

przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 

określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 
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2) objętych ewidencją zawartych transakcji, w przypadku pozostałych transakcji określa 

załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 76. 1. Ewidencje, o których mowa w § 75 ust. 1, są prowadzone w postaci 

elektronicznej albo papierowej. 

2. Ewidencjonowanie zawartych transakcji może być prowadzone za pomocą systemu 

teleinformatycznego służącego do zarządzania aktywami lub prowadzenia księgowości; w 

takim przypadku powinno umożliwiać uzyskanie informacji o zawartych transakcjach, w 

zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, oraz umożliwiać ich 

niezwłoczny odczyt i wydruk. 

3. System teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia ewidencji zawartych 

transakcji powinien uniemożliwiać likwidację lub zmianę wprowadzonych zapisów 

elektronicznych oraz umożliwiać identyfikację osoby, która dokonała wpisu w ewidencji. 

Stwierdzone błędy powinny być poprawiane za pomocą zapisów korygujących, które nie 

zmieniają i nie likwidują zapisów wcześniejszych. 

4. Ewidencjonowanie zawartych transakcji w postaci papierowej powinno być 

prowadzone w sposób czytelny i trwały, umożliwiający identyfikację osoby, która dokonała 

wpisu w ewidencji. Stwierdzone błędy powinny być poprawiane z zachowaniem czytelności 

błędnego zapisu oraz umieszczeniem daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki. 

§ 77. 1. Towarzystwo dokonuje wpisów do ewidencji zawartych transakcji nie później 

niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym otrzymało potwierdzenie zawarcia 

transakcji objętej ewidencjonowaniem. 

2. Ewidencja zawartych transakcji jest prowadzona odrębnie dla transakcji zawartych 

przez: 

1) fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty – z 

wyjątkiem funduszu z wydzielonymi subfunduszami; 

2) fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z 

wydzielonymi subfunduszami na rzecz każdego z subfunduszy; 

3) towarzystwo na rachunek własny; 

4) towarzystwo na rachunek portfela, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych; 

5) towarzystwo na rachunek zbiorczego portfela papierów wartościowych. 
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§ 78. Jeżeli towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub 

jego częścią podmiotowi zewnętrznemu, ewidencja zawartych transakcji jest prowadzona 

przez towarzystwo lub przez ten podmiot. Prowadzenie ewidencji zawartych transakcji może 

być także powierzone przez towarzystwo podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe 

funduszu; w takim przypadku ewidencja ta powinna być prowadzona na zasadach 

określonych w § 76 oraz w sposób zapewniający stały dostęp towarzystwa do informacji, o 

których mowa w § 75 ust. 1. 

§ 79. 1. Towarzystwo prowadzi ewidencje zleceń obejmujące zlecenia składane przez 

uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych. 

2. W ewidencji zleceń są rejestrowane co najmniej następujące dane dotyczące zlecenia: 

1) nazwa funduszu; 

2) nazwa podmiotu składającego zlecenie lub przekazującego je do realizacji; 

3) nazwa podmiotu otrzymującego zlecenie – funduszu albo podmiotu prowadzącego 

rejestr uczestników funduszu otrzymującego zlecenie; 

4) data i godzina otrzymania zlecenia przez podmiot, o którym mowa w pkt 3; 

5) warunki i sposób płatności; 

6) rodzaj zlecenia; 

7) data zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa; 

8) wartość nabytych albo odkupionych jednostek uczestnictwa w związku ze złożonym 

zleceniem; 

9) liczba nabytych albo odkupionych jednostek uczestnictwa; 

10) cena nabycia albo odkupienia jednostki uczestnictwa; 

11) kwota wpłacona przez uczestnika w związku ze złożeniem zlecenia nabycia jednostek 

uczestnictwa albo kwota wypłacona uczestnikowi w związku ze złożeniem zlecenia ich 

odkupu. 

3. W ewidencji zleceń są rejestrowane także informacje o zleceniach nieprawidłowych 

lub odrzuconych, o ile dostępne dane umożliwiają taką rejestrację. 

§ 80. 1. Ewidencja zleceń jest prowadzona w postaci elektronicznej albo papierowej. 

2. Ewidencjonowanie złożonych zleceń może być prowadzone za pomocą systemu 

teleinformatycznego służącego do prowadzenia rejestru uczestników funduszu; w takim 
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przypadku powinno umożliwiać uzyskanie informacji o złożonych zleceniach oraz 

umożliwiać ich niezwłoczny odczyt i wydruk. 

3. Do ewidencji zleceń stosuje się odpowiednio § 76 ust. 3 i 4.  

§ 81. Towarzystwo dokonuje wpisów do ewidencji zleceń nie później niż następnego 

dnia roboczego po dniu, w którym otrzymało takie zlecenie. 

§ 82. Prowadzenie ewidencji zleceń może być powierzone podmiotowi prowadzącemu 

rejestr uczestników funduszu. W przypadku powierzenia prowadzenia ewidencji zleceń, 

ewidencja ta powinna być prowadzona na zasadach określonych w § 79–81 oraz w sposób 

zapewniający stały dostęp towarzystwa do informacji, o których mowa w § 79 ust. 2 lub 

ust. 3. 

Rozdział 10  

Dokumentowanie źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz 

przechowywanie i archiwizowanie nośników informacji 

§ 83. 1. Towarzystwo dokumentuje źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych 

dotyczących funduszy, zbiorczego portfela papierów wartościowych, towarzystwa oraz 

portfeli klientów, dla których świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w szczególności poprzez: 

1) określenie dokumentu strategii inwestycyjnej, o ile transakcja została zawarta w ramach 

tej strategii lub 

2) przechowywanie decyzji jednostek organizacyjnych towarzystwa, które biorą udział w 

procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, oraz innych dokumentów służących 

podjęciu takich decyzji, w szczególności analiz, danych o ratingach, raportów, w tym 

sporządzonych przez towarzystwo lub na jego zlecenie. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystarczające do 

udokumentowania i uzasadnienia decyzji inwestycyjnych podjętych przez towarzystwo. 

3. W przypadku transakcji, które nie zostały zawarte w ramach przyjętej strategii 

inwestycyjnej funduszu, strategii inwestycyjnej zbiorczego portfela lub strategii 

inwestycyjnej portfela, dokumentowanie źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnej 

następuje w sposób wskazany w ust. 1 pkt 2. 

4. Dokument strategii inwestycyjnej i jego zmiany są zatwierdzane przez upoważnioną 

jednostkę organizacyjną towarzystwa, w sposób zgodny z procedurami wewnętrznymi, z 

wyłączeniem przypadku gdy dokument strategii inwestycyjnej został sporządzony na 



– 62 – 

potrzeby świadczenia przez towarzystwo usługi zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a dokument ten oraz jego 

zmiany są zatwierdzane przez klienta, na rzecz którego towarzystwo świadczy tę usługę. 

§ 84. Jeżeli towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub 

jego częścią podmiotowi zewnętrznemu, dokumentowanie źródeł będących podstawą decyzji 

inwestycyjnych prowadzone jest przez towarzystwo lub ten podmiot w sposób zapewniający 

stały dostęp towarzystwa do informacji, o których mowa w § 83 ust. 1. 

§ 85. 1. Dokumenty powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na 

jakim zostały sporządzone lub otrzymane przez towarzystwo, z tym że dokumenty 

sporządzone lub otrzymane za pomocą informatycznych nośników danych powinny być 

przechowywane na informatycznych nośnikach danych umożliwiających odczytanie treści 

informacji zawartych w tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania. 

2. Dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające dane, które towarzystwo ma 

obowiązek przechowywać i archiwizować, powinny być przechowywane w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieupoważnione oraz umożliwiający kontrolę 

dostępu, zapewniającą możliwość śledzenia modyfikacji i przetwarzania danych. 

§ 86. Towarzystwo zapewnia należyte zabezpieczenie pomieszczeń, w których jest 

prowadzone archiwum, prowadzi ewidencję korzystania z archiwum oraz wyznacza osobę 

odpowiedzialną za prowadzenie archiwum. 

§ 87. Towarzystwo zapewnia osobom upoważnionym niezwłoczny wgląd do 

dokumentów oraz danych, o których mowa w § 85 ust. 2. 

Rozdział 11 

Warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności 

§ 88. 1. Towarzystwo umożliwia klientom oraz uczestnikom funduszy bezpłatne 

składanie reklamacji w związku z działalnością prowadzoną przez towarzystwo, fundusz lub 

podmiot działający na rzecz funduszu. 

2. Towarzystwo opracowuje i wdraża procedurę określającą sposób i termin załatwiania 

reklamacji składanych przez klientów towarzystwa oraz uczestników funduszy. Procedura ta 

jest udostępniana klientowi towarzystwa oraz uczestnikowi funduszu bezpłatnie na jego 

żądanie. 
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§ 89. 1. Towarzystwo prowadzi rejestr otrzymanych reklamacji zawierający informacje 

o reklamacjach w związku z działalnością prowadzoną przez towarzystwo, fundusz lub 

podmiot działający na rzecz funduszu złożonych w danym roku kalendarzowym oraz 

sposobie i terminie ich załatwienia. 

2. W rejestrze reklamacji umieszcza się następujące dane: 

1) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) składającego reklamację; 

2) datę złożenia reklamacji; 

3) przedmiot reklamacji; 

4) środki podjęte w celu załatwienia reklamacji; 

5) termin załatwienia reklamacji; 

6) opis ostatecznego rozstrzygnięcia. 

§ 90. 1. Pomieszczenia, w których towarzystwo prowadzi działalność, powinny być 

zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Pomieszczenia, w których jest prowadzona obsługa klientów i uczestników funduszu, 

powinny być wydzielone w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym 

niekontrolowany dostęp do pozostałych pomieszczeń towarzystwa. 

3. Sposób organizacji towarzystwa powinien gwarantować bezpieczeństwo obsługi 

klientów i uczestników funduszy oraz przechowywanych dokumentów i danych. 

§ 91. 1. Systemy informatyczne towarzystwa powinny być zabezpieczone przed 

nieuprawnionym dostępem do danych przetwarzanych przez te systemy. 

2. Towarzystwo wprowadza zabezpieczenia urządzeń uniemożliwiające nieuprawniony 

dostęp do systemów informatycznych i przetwarzania danych. Towarzystwo opracowuje i 

wdraża wewnętrzne procedury dostępu do jego systemów informatycznych oraz kontrolę tego 

dostępu, zapewniające możliwość jego odtworzenia wraz z historią modyfikacji i 

przetwarzania danych. 

3. Urządzenia i systemy informatyczne towarzystwa powinny być zabezpieczone przed 

utratą danych spowodowaną awarią, zakłóceniami lub zdarzeniami losowymi. W celu 

zapewnienia ciągłości obsługi i pracy systemów informatycznych towarzystwo, co najmniej 

raz dziennie, tworzy kopię bazy danych lub stosuje inne środki techniczne umożliwiające 

odtworzenie danych oraz podjęcie pracy systemów informatycznych w przypadku awarii lub 

utraty części lub całości danych w podstawowych bazach danych. Kopie bazy danych 
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przechowywane są w innym budynku niż budynek, w którym znajdują się systemy 

informatyczne przetwarzające dane. 

§ 92. 1. Miejsca, w których jest prowadzona działalność, powinny posiadać urządzenia 

telekomunikacyjne umożliwiające stały i bezpośredni kontakt z centralą towarzystwa, a także 

zapewniające sprawną obsługę klientów i uczestników funduszy. 

2. Pomieszczenie, w którym jest prowadzona działalność, powinno posiadać 

wyodrębnione miejsce umożliwiające klientom złożenie zlecenia z zachowaniem poufności. 

Rozdział 12 

Przepis końcowy 

§ 93. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
6)

 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych (Dz. U. poz. 538), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. …). 

 

52/09/KC 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia 

w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI 

 

 

 

Na podstawie art. 48c ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.
2)

) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalny limit ekspozycji AFI: 

1) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego; 

2) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego; 

3) funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

 

§ 2. Maksymalny limit ekspozycji AFI wynosi: 

1) 200% wartości aktywów netto funduszu – w przypadku specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 

funduszu inwestycyjnego otwartego; 

2) 400% wartości aktywów netto funduszu – w przypadku funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i 

ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 i ...  

03/09/BS 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)  

z dnia  

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń 

w zarządzającym ASI
2) 

Na podstawie art. 70i ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. 

zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

2) polityce wynagrodzeń – rozumie się przez to politykę dotyczącą składników 

wynagrodzeń, w tym nieokreślonych z góry świadczeń emerytalnych, osób, do których 

zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka zarządzającego ASI lub 

zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI, 

realizowaną przez zarządzającego ASI; 

3) osobach, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka 

zarządzającego ASI lub zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych 

i unijnych AFI – rozumie się przez to w szczególności: 

a) członków zarządu,  

b) osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, 

c) osoby sprawujące funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, 

d) osoby wykonujące czynności nadzoru zgodności działalności zarządzającego ASI z 

prawem, 

                                                 
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 

(Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1). 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 

1357 i ...  
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e) osoby, których całkowite wynagrodzenie roczne mieści się w tym samym przedziale 

wielkości co wynagrodzenie którejkolwiek z osób wymienionych w lit. a–d 

– bez względu na formę prawną zatrudnienia tych osób; 

4) formie prawnej zatrudnienia lub zatrudnieniu – rozumie się przez to zatrudnienie 

określonej osoby fizycznej przez zarządzającego ASI na podstawie stosunku pracy, na 

podstawie umowy kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innego stosunku 

prawnego o podobnym charakterze; 

5) znaczącym zarządzającym ASI – rozumie się przez to zarządzającego ASI, który spełnia 

co najmniej jeden z następujących warunków: 

a) zatrudnia co najmniej 50 osób – bez względu na formę prawną zatrudnienia tych 

osób, 

b) wartość aktywów zarządzanych przez zarządzającego ASI, wynosi co najmniej 

równowartość w złotych 1 250 000 000 euro; 

6) świadczeniach emerytalnych – rozumie się przez to świadczenia przyznawane na 

zasadzie dobrowolnej przez zarządzającego ASI osobie zatrudnionej jako część pakietu 

wynagrodzenia, które nie obejmują dodatkowych korzyści przyznawanych osobie 

zatrudnionej w ramach systemu emerytalnego oferowanego przez zarządzającego ASI; 

7) zarządzie – rozumie się przez to zarząd spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółki europejskiej, jak również organy zarządzające spółek, o 

których mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy; 

8) radzie nadzorczej – rozumie się przez to radę nadzorczą spółki akcyjnej, spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, spółki europejskiej, jak również organy nadzorcze 

spółek, o których mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy. 

§ 2. 1. Zarząd zarządzającego ASI jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i 

aktualizację polityki wynagrodzeń. 

2. Rada nadzorcza zarządzającego ASI zatwierdza politykę wynagrodzeń. W znaczącym 

zarządzającym ASI polityka wynagrodzeń podlega zaopiniowaniu, przed jej zatwierdzeniem, 

przez komitet wynagrodzeń. 

3. Polityka wynagrodzeń powinna uwzględniać wielkość zarządzającego ASI, ryzyko 

związane z jego działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności 

działalności prowadzonej przez zarządzającego ASI. 
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§ 3. Politykę wynagrodzeń opracowuje się w celu: 

1) wspierania prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i zniechęcania do 

podejmowania ryzyka, które nie jest zgodne z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, 

strategiami inwestycyjnymi oraz regulaminami oraz regulacjami wewnętrznymi ASI lub 

zarządzającego ASI; 

2) wspierania realizacji strategii prowadzenia działalności zarządzającego ASI; 

3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów. 

§ 4. 1. Realizacja polityki wynagrodzeń podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. 

Przegląd dokonywany jest przez samodzielną komórkę lub osobę realizującą zadania w 

zakresie zgodności działalności z prawem w zarządzającym ASI. 

2. Na podstawie przeglądu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się pisemny raport 

określający stan realizacji polityki wynagrodzeń. Raport jest przedstawiany radzie nadzorczej, 

a w przypadku znaczącego zarządzającego ASI – również komitetowi wynagrodzeń. 

§ 5. 1. W znaczącym zarządzającym ASI powinien działać komitet wynagrodzeń, którego 

członkowie są powoływani przez radę nadzorczą spośród jej członków. 

2. W zarządzających ASI, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu 

członków, zadania komitetu wynagrodzeń wykonuje rada nadzorcza. 

3. Komitet wynagrodzeń, kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego i 

ostrożnego zarządzania ryzykiem zarządzającego ASI, a także szczególną dbałością o stan 

jego kapitałów i płynności finansowej, interesy zarządzającego ASI oraz zarządzanych 

alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI w perspektywie długoterminowej oraz 

interesem akcjonariuszy lub udziałowców zarządzającego ASI, w szczególności: 

1) opiniuje politykę wynagrodzeń, w tym wysokość i składniki wynagrodzeń; 

2) wydaje opinie o realizacji polityki wynagrodzeń; 

3) monitoruje wypłatę wynagrodzeń. 

§ 6. Polityka wynagrodzeń powinna uwzględniać następujące zasady: 

1) w przypadku funkcjonowania systemu ustalania wysokości składników wynagrodzeń 

zależnych od wyników: 

a) podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia powinna być ocena efektów 

pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych 

wyników zarządzającego ASI lub alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego 

AFI; przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria 

finansowe i niefinansowe, 
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b) ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w 

przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata – o dane od momentu nawiązania 

zatrudnienia, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od 

wyników zarządzającego ASI lub alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego 

AFI, była rozłożona na okres uwzględniający czas trwania alternatywnej spółki 

inwestycyjnej albo unijnego AFI, uwzględniała politykę odkupywania praw 

uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI i ryzyko 

związane z działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI lub alternatywną 

spółkę inwestycyjną, 

c) nabywanie uprawnień do uzyskania wynagrodzenia uzależnionego od wyników nie 

powinno następować częściej niż raz do roku; 

2) gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia niepodlegające przepisom 

rozporządzenia mają charakter wyjątkowy, mogą być przyznane jedynie w momencie 

nawiązania zatrudnienia i ograniczają się do pierwszego roku zatrudnienia; 

3) w przypadku gdy wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne – stałe 

składniki powinny stanowić na tyle dużą część całkowitego wynagrodzenia, aby było 

możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników 

wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie; 

4) wysokość przyznawanych zmiennych składników wynagrodzeń nie ogranicza i nie 

wpływa na zdolności zarządzającego ASI do zwiększania jego bazy kapitałowej; 

5) wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy powinno odzwierciedlać 

nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej trzech ostatnich lat zajmowania 

stanowiska, z którym związane było podejmowanie czynności istotnie wpływające na 

profil ryzyka zarządzającego ASI lub zarządzanych przez niego alternatywnych spółek 

inwestycyjnych i unijnych AFI, a w przypadku osób zajmujących takie stanowisko krócej 

niż trzy lata – za okres od momentu objęcia tego stanowiska; zasady dotyczące tych 

płatności powinny być określane tak, aby zapobiegały wynagradzaniu złych wyników, 

przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów, o których mowa w pkt 1 lit. a; 

6) w przypadku znaczącego zarządzającego ASI, co najmniej 50% zmiennych składników 

wynagrodzeń to: 

a) w zależności od formy prawnej zarządzającego ASI akcje lub udziały zarządzającego 

ASI albo instrumenty pochodne dotyczące tych akcji lub udziałów, albo inne 

instrumenty upoważniające do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów zarządzającego 

ASI, 
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b) instrumenty finansowe, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową 

zarządzającego ASI albo wynikami alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego 

AFI; 

7) co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia jest uzależniona od efektów 

pracy danej osoby i uwzględnia ryzyko znaczącego zarząd; część ta jest rozliczana i 

wypłacana w okresie od trzech do pięciu lat, przy czym okres ten ustala się z 

uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego, charakteru i ryzyka prowadzonej działalności 

oraz obowiązków tej osoby; 

8) zmienne składniki wynagrodzenia, w tym również część, o której mowa w pkt 7, 

powinny być przyznawane lub wypłacane, gdy odpowiadają sytuacji finansowej 

zarządzającego ASI oraz są uzasadnione wynikami tego zarządzającego ASI, wynikami 

ASI albo unijnego AFI, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której osoba była 

zatrudniona, oraz efektami pracy tej osoby; wysokość zmiennych składników 

wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymywana, gdy zarządzający 

ASI wykazuje trwałą stratę bilansową lub wyniki alternatywnej spółki inwestycyjnej albo 

unijnego AFI nie spełniają kryteriów określonych w polityce wynagrodzeń; 

9) zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane w sposób o którym mowa w pkt 7 powinny 

podlegać odpowiednim okresom zatrzymania; minimalny okres zatrzymania powinien 

być dostosowany do długoterminowych interesów zarządzającego ASI, alternatywnej 

spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI którymi zarządza zarządzający ASI i ich 

inwestorów; 

10) zmienne składniki wynagrodzenia są wypłacane w sposób przejrzysty i zapewniający 

efektywną realizację polityki wynagrodzeń; 

11) polityka wypłacania świadczeń emerytalnych jest zgodna ze strategią działalności, celami 

i długoterminowymi interesami zarządzającego ASI oraz alternatywnej spółki 

inwestycyjnej albo unijnego AFI; w tym celu świadczenia emerytalne wypłacane są 

osobie uprawnionej w postaci instrumentów, o których mowa w pkt 6, przy czym: 

a) zarządzający ASI wstrzymuje wypłatę tych instrumentów na okres pięciu lat od dnia 

rozwiązania stosunku zatrudnienia, jeżeli osoba będąca stroną tej umowy i 

podlegająca polityce wynagrodzeń nie osiągnęła wieku emerytalnego w dniu jej 

rozwiązania, 

b) osoba, z którą rozwiązano zatrudnienie, podlegająca polityce wynagrodzeń i która 

osiągnęła wiek emerytalny, jest zobowiązana do niezbywania otrzymanych 
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instrumentów przez okres pięciu lat od daty rozwiązania umowy, na podstawie której 

była zatrudniona; 

12) osoby podlegające polityce wynagrodzeń są zobowiązane do niekorzystania z osobistych 

strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności 

w celu podważania skutków uwzględniania ryzyka w mającym do nich zastosowanie 

systemie wynagradzania. 

§ 7. Wyniki finansowe zarządzającego ASI lub wyniki alternatywnej spółki 

inwestycyjnej albo unijnego AFI, przyjmowane w celu określenia zmiennych składników 

wynagrodzeń powinny uwzględniać poziom ponoszonego ryzyka, w szczególności ryzyka 

płynności oraz ryzyka koncentracji, a także opierać się na zbadanych sprawozdaniach 

finansowych zarządzającego ASI, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI. 

§ 8. Osoby zajmujące stanowiska, z którym związane było podejmowanie czynności 

istotnie wpływające na profil ryzyka zarządzającego ASI lub zarządzanych przez niego 

alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI, dotyczących zarządzania ryzykiem, 

audytem, kontrolą wewnętrzną i badaniem zgodności działania zarządzającego ASI, 

alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz unijnego AFI z przepisami prawa, są wynagradzane 

za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nie funkcji, a ich wynagrodzenie nie 

może być uzależnione od wyników uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach 

działalności. 

§ 9. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do zmiennych składników 

wynagrodzeń należnych za rok 2014 oraz za lata poprzednie. 

§ 10. Zarządzający ASI prowadzące działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia 

dostosują działalność do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 31 marca 2016 roku. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie zawartego w art. 70j ust. 4 ustawy 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), upoważnienia do wydania przez 

Ministra Finansów rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania, jakim powinna 

odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI, uwzględniając, aby pozwalała ona na 

skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka 

niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i statutami zarządzanych alternatywnych 

spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie 

zarządzającego ASI w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich inwestorów. 

Projektowane rozporządzenie stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 13 

oraz Załącznika II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 

2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany 

dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) 

nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L z 1.07.2011 Nr 174, str. 1 z późn. zm.). Projektowane 

rozporządzenie stanowi novum w polskim systemie prawa, dotychczas nierozpoznającym 

kategorii zarządzającego ASI. Nie było ono poprzedzone dotychczasowymi regulacjami i nie 

zastępuje żadnego obowiązującego już rozporządzenia.  

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi określa w art. 70i ust. 1–3 materialnoprawny obowiązek opracowania i 

wdrożenia przez zarządzającego ASI polityki wynagrodzeń ustanawiającej zasady 

wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka 

zarządzającego ASI lub zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i 

unijnych AFI. Przyjęta przez zarządzającego ASI polityka wynagrodzeń powinna w 

szczególności określać zasady wynagradzania osób takich jak członkowie zarządu i rady 

nadzorczej zarządzającego ASI, osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela 

inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz osób 

podejmujących decyzje powodujące powstanie ryzyka w stosunku do zarządzającego ASI lub 

zarządzanych przez niego alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI. 

Projektowane rozporządzenie nakłada na zarząd zarządzającego ASI odpowiedzialność za 

opracowanie, wdrożenie i aktualizację polityki wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń powinna 

zostać zatwierdzona przez radę nadzorczą zarządzającego ASI, a tam, gdzie ma to 



– 8 – 

 

zastosowanie – przez komitet wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń powinna być dostosowana 

do rozmiaru i charakteru działalności prowadzonej przez zarządzającego ASI. Projekt 

rozporządzenia w § 3 określa cele, jakim ma służyć wdrożenie polityki wynagrodzeń. 

Ponadto projekt określa tryb okresowej weryfikacji przyjętej przez zarządzającego ASI 

polityki wynagrodzeń (§ 4). Szczegółowe wymagania dotyczące treści polityki wynagrodzeń 

zawiera § 6 projektowanego rozporządzenia. Określono także, jakie wymagania powinno 

spełniać ustalanie wyników finansowych, które stanowić będą podstawę do ustalenia 

zmiennej części wynagrodzeń (§ 7). Projektowane rozporządzenie określa także szczegółowe 

zasady dotyczące wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem 

ryzykiem, audytem, kontrolą wewnętrzną i badaniem zgodności działania z prawem (§ 8). 

Zgodnie z treścią § 11 projektu rozporządzenia przewiduje się, iż rozporządzenie wejdzie w 

życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, przy czym zgodnie z § 9 projektu rozporządzenia 

przepisy projektowanego rozporządzenia nie będą miały zastosowania do zmiennych 

składników wynagrodzeń należnych za rok 2014 oraz za lata poprzednie. Zgodnie z 

projektowanym § 10 rozporządzenia zarządzający ASI prowadzący działalność w dniu 

wejścia w życie rozporządzenia będą miały obowiązek dostosować działalność do przepisów 

projektowanego rozporządzenia w terminie do dnia 31 marca 2016 r. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 

2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 

notyfikacji. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie 

konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie 

projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE 

Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie będzie 

przedmiotem konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 
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W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby 

rozporządzenie miało wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie 

wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1) 

z dnia 

w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy 

wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI 

Na podstawie art. 70n ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014, poz. 157, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty 

ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI, o którym mowa w 

art. 70n ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

§ 2. Koszty zmienne, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu 

kapitału własnego zarządzającego ASI, o którym mowa w art. 70n ust. 1 ustawy stanowią: 

1) premie dla pracowników zarządzającego ASI o w pełni uznaniowym charakterze; 

2) dodatkowe składniki wynagrodzenia pracowników zarządzającego ASI w postaci części 

zysków zarządzającego ASI w zakresie, w jakim mają one w pełni uznaniowy charakter; 

3) inne składniki wynagrodzenia oraz inne zmienne składniki wynagrodzenia pracowników 

zarządzającego ASI w zakresie, w jakim mają one w pełni uznaniowy charakter; 

4) przypadające do zapłaty prowizje i opłaty, które są bezpośrednio powiązane z należnymi 

prowizjami i opłatami, które są uwzględnione w przychodach ogółem, jeżeli płatność 

przypadających do zapłaty prowizji i opłat jest uzależniona od faktycznego otrzymania 

należnych prowizji i opłat; 

5) opłaty, prowizje i inne opłaty poniesione na rzecz izb rozliczeniowych, giełd i 

podmiotów pośredniczących w zawieraniu transakcji w ramach wykonywania, 

rejestrowania lub rozliczania transakcji; 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 

1357 i ... 
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6) jednorazowe koszty poniesione z tytułu innej niż zwykła działalność prowadzona przez 

zarządzającego ASI. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER FINANSÓW 
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U Z A S A D N I E N I E  

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie zawartego w art. 70n ust. 8 ustawy 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn.zm.), upoważnienia do wydania przez 

Ministra Finansów rozporządzenia określającego rodzaje kosztów zmiennych, o które 

pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa 

w art. 70n ust. 1 ustawy. 

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi określa w art. 70n ust. 1 materialnoprawny obowiązek utrzymywania przez 

zarządzających ASI kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy 

wartością kosztów ogółem a wartością niektórych kosztów zmiennych poniesionych w 

poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na 

podstawie art. 225 ust. 4 ustawy. 

Wskazania wymaga, iż przepis art. 9 ust. 5 dyrektywy 2011/61 określa, iż wysokość funduszy 

własnych ZAFI (w tym przypadku zarządzającego ASI) nie może być nigdy niższa od kwoty 

wymaganej w art. 21 dyrektywy 2006/49/WE, który został uchylony. 

Zgodnie z projektem RTS dotyczącego wymogów kapitałowych opartych o stałe koszty 

pośrednie – przygotowanym przez EBA we współpracy z ESMA
3)

, odpowiednikiem art. 21 

dyrektywy 2006/49/WE, do którego odsyła zarówno dyrektywa UCITS (art. 7 ust. 1 lit. a pkt 

iii), jak również dyrektywa ZAFI (art. 9 ust. 5), jest art. 97 rozporządzenia CRR (575/2013). 

Przepisy rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/488 z dnia 4 września 2014 r. 

zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 w odniesieniu do 

obowiązujących firmy wymogów w zakresie funduszy własnych opartych na stałych kosztach 

pośrednich określają zasady wyznaczania wymogów kapitałowych opartych o stałe koszty 

pośrednie, które stanowią różnicę pomiędzy kosztami ogółem a kosztami zmiennymi 

wskazanymi w treści tego rozporządzenia. 

Projektowane rozporządzenie określa rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza się 

koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI, o którym 

mowa w art. 70n ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Projekt rozporządzenia w § 2 

                                                 

3) 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-6200-EN-F1-1.Pdf  
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wskazuje rodzaje kosztów, o które mogą być pomniejszane koszty ogółem przy wyliczaniu 

kapitału własnego zarządzających ASI. Katalog kosztów wskazanych w § 2 Rozporządzenia 

został określony z uwzględnieniem kosztów wymienionych w art. 1 rozporządzenia 

delegowanego (UE) 2015/488 z dnia 4 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 

delegowane (UE) nr 241/2014 w odniesieniu do obowiązujących firmy wymogów w zakresie 

funduszy własnych opartych na stałych kosztach pośrednich, przy czym poszczególne rodzaje 

kosztów zmiennych wskazane w  rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/488 zostały 

dostosowane do siatki terminologicznej charakterystycznej dla porządku prawnego 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do specyfiki działalności jaką 

wykonywali będą zarządzający ASI. 

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia przewiduje się, iż rozporządzenie wejdzie w życie po 

upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega 

procedurze notyfikacji. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie 

konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie 

projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE 

Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie będzie 

przedmiotem konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby 

rozporządzenie miało wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie 

wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 
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Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia  

w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru 

zarządzających ASI
2)

 

Na podstawie art. 70ze ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 poz. 157, z późn. 

zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

zwaną dalej „Komisją”, rejestru zarządzających ASI, zwanego dalej „rejestrem”, w tym 

sposób dokonywania wpisów oraz tryb jego udostępniania. 

§ 2. 1. Rejestr składa się z: 

1) rejestru wewnętrznie zarządzających ASI; 

2) rejestru zewnętrznie zarządzających ASI. 

 2. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej. 

3. Rejestr jest udostępniany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji. 

§ 3. 1. Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 

70za ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zwanej dalej „ustawą”. 

2. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji, 

o których mowa w art. 70zb ust. 1 ustawy. 

3. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. 

4. Po dokonaniu wpisu do rejestru Komisja niezwłocznie uaktualnia rejestr na swojej 

stronie internetowej. 

§ 4. 1. W przypadku przekazania przez zarządzającego ASI informacji, o których mowa 

w art. 70zb ust. 3 lub 4, aktualizacji rejestru dokonuje się bez zbędnej zwłoki. 

2. Dokonując aktualizacji rejestru zachowuje się treść poprzedniego wpisu. 

3. Po dokonaniu aktualizacji rejestru Komisja niezwłocznie uaktualnia rejestr na swojej 

stronie internetowej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER FINANSÓW 

                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 

(Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1) 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 

1357 i ...  
01/09/BS 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)  

z dnia  

w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, 

których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne 

Na podstawie art. 116d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, stosujący zasady 

i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, umów, 

których przedmiotem są instrumenty pochodne; 

2) warunki lokowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, stosujący zasady 

i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, 

aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodne; 

3) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz 

podmioty będące stroną umowy ze specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym 

stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego 

otwartego; 

4) warunki i zasady zajmowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 

stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego 

otwartego, pozycji w instrumentach pochodnych; 

5) warunki zajmowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, stosujący 

zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, 

pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 maja 

                                           
1) 

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 

i ... 



– 2 – 
 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, zwanej dalej „ustawą”; 

6) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, 

których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne; 

7) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 

funduszu inwestycyjnego otwartego, w instrumenty pochodne; 

8) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 

i 6 ustawy; 

9) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy; 

10) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym 

niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) funduszu – rozumie się przez to specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, a w 

przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi 

subfunduszami – subfundusz; 

2) kontrahencie – rozumie się przez to podmiot będący stroną umowy z funduszem, której 

przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne; 

3) rozporządzeniu 231/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 

nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących 

prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 

(Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1). 

§ 3. 1. Fundusz stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego otwartego może zawierać transakcje, których przedmiotem są instrumenty 

pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że utrzymuje 

część aktywów na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji, przy czym aktywa te 

obejmują: 

1) papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe – w 

przypadku gdy fundusz jest zobowiązany do fizycznej dostawy tych papierów 

wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub innych praw majątkowych; 
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2) środki pieniężne, płynne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy 

Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD – w przypadku gdy 

uregulowanie zobowiązań z tytułu rozliczeń następuje w środkach pieniężnych. 

2. W przypadku opcji warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, jeżeli 

fundusz utrzymuje aktywa odpowiednio do wymogów ust. 1 pkt 1 albo 2 na poziomie 

odpowiadającym iloczynowi wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji 

opcji, pod warunkiem opracowania i wdrożenia metodologii wyznaczania tego 

prawdopodobieństwa, stanowiącej składnik systemu zarządzania ryzykiem obowiązującego w 

towarzystwie lub zarządzającym z UE oraz dokumentowania wyznaczanych wielkości tego 

prawdopodobieństwa. 

3. W przypadku gdy bazę instrumentu pochodnego stanowią indeksy, fundusz może 

zawierać transakcje, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że indeksy te spełniają warunki, 

o których mowa w § 14, albo zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia. 

§ 4. Fundusz stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego może zawierać transakcje, których przedmiotem są 

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że utrzymuje część aktywów na 

poziomie zapewniającym realizację tych transakcji. 

§ 5. 1. Fundusz stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego otwartego może zawierać umowy, których przedmiotem są 

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że: 

1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie 

członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, 

podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo 

należące do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 

finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony 

w prawie Unii Europejskiej oraz wskazany w statucie funduszu; 

2) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej 

wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej; 

3) instrumenty te mogą zostać w każdym czasie przez fundusz zbyte lub pozycja w nich zajęta 

może być w każdym czasie zamknięta przez transakcję równoważącą albo zlikwidowana. 

2. Za rzetelną wycenę według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej uznaje się 

wycenę przeprowadzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 



– 4 – 
 

§ 6. 1. Jeżeli fundusz zawiera transakcje, których przedmiotem są niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne, jest obowiązany ustalać wartość ryzyka kontrahenta. 

2. Wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez fundusz 

niezrealizowanego zysku z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne. 

3. Na potrzeby wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, przy ustalaniu 

niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat ani świadczeń ponoszonych przez fundusz 

przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. 

4. Jeżeli fundusz posiada otwarte pozycje w instrumentach pochodnych z tytułu kilku 

transakcji z tym samym kontrahentem, wartość ryzyka kontrahenta może być wyznaczana jako 

dodatnia różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile: 

1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria 

określone w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 233, z późn. zm.3)); 

2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona 

wyłącznie jedna kwota stanowiąca równoważność salda wartości rynkowych wszystkich 

tych transakcji niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne; 

3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować 

rozwiązanie tej umowy; 

4) warunki, o których mowa w pkt 1–3, nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej 

ze stron umowy ramowej. 

§ 7. 1. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, 

których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym 

kontrahentem, nie może przekroczyć w przypadku: 

1) funduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego otwartego: 5% wartości aktywów funduszu, a jeżeli kontrahentem jest 

instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny – 10% wartości aktywów 

funduszu; 

2) funduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego: 10% wartości aktywów funduszu, a jeżeli kontrahentem jest 

instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny – 20% wartości aktywów 

funduszu. 

                                           
3) 

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 i … 
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2. Wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą 

wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące 

warunki: 

1) w związku z tą transakcją kontrahent ustanowi na rzecz funduszu zabezpieczenie w 

środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub instrumentach rynku 

pieniężnego; 

2) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku 

pieniężnego i wartości środków pieniężnych przyjętych przez fundusz jako zabezpieczenie 

będzie ustalana w każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej równowartość 

wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji; 

3) środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie będą lokowane wyłącznie w papiery 

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo należące do 

OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego lub Europejski Bank Centralny lub 

w: 

a) depozyty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy – w przypadku funduszu 

stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego otwartego, 

b) depozyty, o których mowa w art. 145 ust. 5 ustawy – w przypadku funduszu 

stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego. 

3. Papier wartościowy i instrument rynku pieniężnego mogą stanowić zabezpieczenie, 

jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

1) ich emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, 

państwo należące do OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego lub 

Europejski Bank Centralny; 

2) podaż i popyt umożliwiają ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły; 

3) są zapisane na rachunku prowadzonym przez podlegający nadzorowi właściwego organu 

nadzoru nad rynkiem finansowym podmiot, który: 

a) nie należy do grupy kapitałowej kontrahenta albo 

b) należy do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed 

skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru 

wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego na takim samym poziomie, jak w 
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przypadku zapisania papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego na 

rachunku prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w lit. a; 

4) ewentualne nabycie przez fundusz praw z papieru wartościowego lub instrumentu rynku 

pieniężnego w wyniku realizacji zabezpieczeń na dzień przyjęcia zabezpieczenia nie 

spowoduje naruszenia: 

a) art. 96–101 oraz art. 104 ustawy – w przypadku funduszu stosującego zasady i 

ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego; 

b) art. 145–149 oraz art. 151a ustawy – w przypadku funduszu stosującego zasady i 

ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

§ 8. Maksymalne zaangażowanie funduszu stosującego zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego w instrumenty pochodne oraz 

maksymalne zaangażowanie funduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 

ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy wyznacza się z zastosowaniem metody używanej do obliczania 

ekspozycji AFI funduszu, przy użyciu zasad określonych w art. 48c ust. 1 i 2 ustawy oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 48c ust. 3 ustawy. 

§ 9. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96–101, art. 104 oraz 

art. 113 ustawy, fundusz stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego otwartego jest obowiązany uwzględniać kwotę zaangażowania w instrumenty 

pochodne w ten sposób, że: 

1) w przypadku zajęcia przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych, skutkującej 

powstaniem po stronie funduszu zobowiązania lub prawa do sprzedaży papierów 

wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego albo do spełnienia świadczenia 

pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – od wartości papierów wartościowych lub 

instrumentów rynku pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu 

inwestycyjnym funduszu należy odjąć kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne, dla 

których bazę stanowią papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tego 

emitenta; 

2) w przypadku zajęcia przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych skutkującej 

powstaniem po stronie funduszu zobowiązania lub prawa do zakupu papierów 

wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego albo do spełnienia świadczenia 

pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – do wartości papierów wartościowych lub 

instrumentów rynku pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu 
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inwestycyjnym funduszu należy dodać kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne, dla 

których bazę stanowią papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tego 

emitenta. 

§ 10. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145–149 oraz 

art. 151a ustawy, fundusz stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego jest obowiązany uwzględniać kwotę zaangażowania w 

instrumenty pochodne w ten sposób, że: 

1) w przypadku zajęcia przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych skutkującej 

powstaniem po stronie funduszu zobowiązania lub prawa do sprzedaży papierów 

wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub walut albo do spełnienia świadczenia 

pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – od wartości papierów wartościowych lub 

instrumentów rynku pieniężnego danego emitenta lub waluty danego państwa lub euro 

znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu należy odjąć kwotę zaangażowania 

w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią papiery wartościowe lub instrumenty 

rynku pieniężnego tego emitenta lub kurs waluty danego państwa lub kurs euro; 

2) w przypadku zajęcia przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych skutkującej 

powstaniem po stronie funduszu zobowiązania lub prawa do zakupu papierów 

wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub walut albo do spełnienia świadczenia 

pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – do wartości papierów wartościowych lub 

instrumentów rynku pieniężnego danego emitenta lub waluty danego państwa lub euro 

znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu należy dodać kwotę zaangażowania 

w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią papiery wartościowe lub instrumenty 

rynku pieniężnego tego emitenta lub kurs waluty danego państwa lub kurs euro. 

§ 11. 1. W przypadkach, o których mowa w § 9 i 10, przez kwotę zaangażowania w 

instrument pochodny rozumie się kwotę zaangażowania ustaloną przy użyciu zasad 

określonych w przepisach art. 8 ust. 2 lit. a–b oraz art. 8 ust. 3, 6, 8 rozporządzenia 231/2013. 

2. Instrument pochodny, którego bazą jest kurs waluty, stosowany wyłącznie w celu 

ograniczania ryzyka walutowego, może być stosowany jako pozycja zabezpieczająca w 

odniesieniu do lokat, które to ryzyko generują. 

3. Jeżeli wartość otrzymana zgodnie z § 9 lub § 10 jest ujemna, uwzględnia się jej wartość 

bezwzględną. 

§ 12. Jeżeli zawierane przez fundusz stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określonego dla funduszu inwestycyjnego otwartego umowy mające za przedmiot instrumenty 
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pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, mają na celu ograniczenie 

ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, instrumentami rynku 

pieniężnego lub innymi prawami majątkowymi, które fundusz zamierza nabyć w przyszłości, 

fundusz może zająć pozycję w tych instrumentach pochodnych skutkującą powstaniem jego 

zobowiązania albo uprawnienia do zakupu papierów wartościowych, instrumentów rynku 

pieniężnego lub innych praw majątkowych albo do spełnienia świadczenia pieniężnego, w 

wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży, lub stosować 

szczególną strategię inwestycyjną z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, której 

skutkiem miałby być efekt analogiczny do zajęcia takiej pozycji, o ile łącznie zostaną spełnione 

następujące warunki: 

1) zawarcie planowanej transakcji nabycia papierów wartościowych, instrumentów rynku 

pieniężnego lub innych praw majątkowych jest wysoce prawdopodobne; 

2) zajęcie takiej pozycji lub zastosowanie takiej szczególnej strategii jest uzasadnione 

prognozami wysokości kursów, cen lub wartości papierów wartościowych, instrumentów 

rynku pieniężnego lub innych praw majątkowych. 

§ 13. Za uznane indeksy, o których mowa w art. 99 ustawy, uważa się indeksy łącznie 

spełniające następujące warunki: 

1) skład indeksu uwzględnia odpowiednio wymogi rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, o 

których mowa w art. 96–100 oraz art. 104 ustawy; 

2) indeks stanowi miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, przy 

czym metodologia zastosowana przez podmiot ustalający skład indeksu nie powoduje 

wykluczenia ze składu tego indeksu największego emitenta na rynku, do którego indeks się 

odnosi; 

3) wartość i skład indeksu są podawane do publicznej wiadomości; 

4) indeks został ustalony przez wyspecjalizowany w ustalaniu indeksów podmiot 

organizujący, prowadzący lub analizujący obrót papierami wartościowymi, niezależny od 

towarzystwa zarządzającego funduszem lub zarządzającego z UE, która zarządza 

funduszem i prowadzi jego sprawy; jeżeli podmiot ten należy do grupy kapitałowej, w 

skład której wchodzi towarzystwo lub zarządzający z UE, towarzystwo lub zarządzający z 

UE są obowiązani wdrożyć odpowiednie procesy zarządzania konfliktem interesów. 

§ 14. Indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych 

instrumentów pochodnych, będących przedmiotem umów zawieranych przez fundusz 
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stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego 

otwartego, powinny łącznie spełniać następujące warunki: 

1) skład indeksu uwzględnia odpowiednio wymogi rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, w 

szczególności: 

a) zmiany ceny lub aktywność transakcyjna w odniesieniu do jednego składnika indeksu 

nie wpływa w sposób istotny na wartość indeksu, 

b) jeżeli w skład indeksu wchodzą składniki będące lokatami, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 101 i 116a ustawy, jest on zdywersyfikowany co najmniej w 

stopniu określonym w art. 96–100 oraz art. 104 ustawy, 

c) jeżeli w skład indeksu wchodzą składniki inne niż lokaty, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 101 i 116a ustawy, jest on zdywersyfikowany w sposób 

równoważny określonemu w art. 96–100 oraz art. 104 ustawy; 

2) indeks stanowi miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, w 

szczególności: 

a) indeks w odpowiedni i właściwy sposób odzwierciedla wyniki reprezentatywnej 

grupy składników będących przedmiotem obrotu na rynku, do którego się odnosi, 

b) dokonywana jest regularna weryfikacja składu indeksu, która może skutkować 

zmianami tego składu dokonywanymi zgodnie z powszechnie dostępnymi kryteriami, 

w celu zapewnienia, że spełniony jest warunek, o którym mowa w lit. a, 

c) składniki indeksu charakteryzują się płynnością, która w razie potrzeby umożliwia 

odzwierciedlenie składu indeksu; 

3) wartość i skład indeksu są podawane do publicznej wiadomości, w szczególności: 

a) ustalanie wartości i składu indeksu jest prowadzone na podstawie odpowiednich 

procedur gromadzenia informacji o cenach składników indeksu, obliczania wartości 

indeksu oraz publikowania jego wartości, w tym procedur wyceny składników 

indeksu w przypadku, gdy ich cena rynkowa nie jest dostępna, 

b) informacje dotyczące zasad obliczania indeksu, metodologii wprowadzania zmian w 

składzie indeksu, zmiany indeksu oraz trudności operacyjnych z terminowym 

dostarczeniem informacji albo poprawnością informacji są udostępniane niezwłocznie 

i w sposób wyczerpujący. 

§ 15. Bazę instrumentu pochodnego, w tym niewystandaryzowanego instrumentu 

pochodnego, będącego przedmiotem lokat funduszu stosującego zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mogą stanowić indeksy 
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oparte o instrumenty notowane na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego, państwa należącego do OECD, Rosji, 

Brazylii, Chin albo państwa należącego do EEA oraz indeks łącznie spełniający następujące 

warunki: 

1) jego skład uwzględnia odpowiednio wymogi rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, w 

szczególności: 

a) zmiany ceny lub aktywność transakcyjna w odniesieniu do jednego składnika indeksu 

nie wpływa w sposób istotny na wartość indeksu, 

b) indeks składa się z co najmniej 15 składników; 

2) stanowi on miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, w 

szczególności: 

a) indeks w odpowiedni i właściwy sposób odzwierciedla wyniki reprezentatywnej 

grupy składników będących przedmiotem obrotu na rynku, do którego się odnosi, 

b) dokonywana jest regularna weryfikacja składu indeksu, która może skutkować 

zmianami tego składu dokonywanymi zgodnie z ustalonymi kryteriami, w celu 

zapewnienia, że spełniony jest warunek, o którym mowa w lit. a, 

c) składniki indeksu charakteryzują się płynnością, która w razie potrzeby umożliwia 

odzwierciedlenie składu indeksu w stopniu wystarczającym do zastosowania przez 

fundusz strategii zabezpieczającej przed zmianami wartości indeksu; 

3) wartość i ogólne zasady konstrukcji indeksu są udostępniane do publicznej wiadomości. 

§ 16. Do czasu dostosowania przez towarzystwo zarządzające funduszem prowadzonej 

działalności do przepisów rozporządzenia 231/2013 w zakresie systemu zarządzania ryzykiem 

maksymalne zaangażowanie funduszu w instrumenty pochodne oraz kwoty zaangażowania w 

instrumenty pochodne wyznacza się na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej 

jednak niż do dnia … 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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Załącznik 

do rozporządzenia 

Ministra Finansów 

z dnia … (poz. …) 

WYKAZ INDEKSÓW 

1) All Ords – w Związku Australijskim; 

2) ATX – w Republice Austrii; 

3) BEL20 – w Królestwie Belgii; 

4) CAC40 – w Republice Francuskiej; 

5) DAX – w Republice Federalnej Niemiec; 

6) DJ Euro STOXX 50 – indeks międzynarodowy; 

7) Dow Jones Ind. Av. – w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 

8) EOE25 – w Królestwie Niderlandów; 

9) Euronext 100 – indeks międzynarodowy; 

10) FTSE100 – w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

11) FTSE mid250 – w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

12) Hang Seng – w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong; 

13) IBEX35 – w Królestwie Hiszpanii; 

14) IPC Index – w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych; 

15) MIB 30 – w Republice Włoskiej; 

16) NASDAQ – w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 

17) Nikkei225 – w Japonii; 

18) OMX –w Królestwie Szwecji; 

19) S&P500 – w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 

20) Sao Paulo-Bovespa – w Federacyjnej Republice Brazylii; 

21) SMI – w Konfederacji Szwajcarskiej; 

22) TSE35 – w Kanadzie; 

23) WIG20 – w Rzeczypospolitej Polskiej; 

24) WIG20TR – w Rzeczypospolitej Polskiej; 

25) mWIG40 – w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

08/09/EP 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 

w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych 

emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym 

funduszem inwestycyjnym zamkniętym 

Na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

2) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 

3) emitencie – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty 

inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego nie będą oferowane w 

drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

4) certyfikacie inwestycyjnym – rozumie się przez to certyfikat inwestycyjny emitowany 

przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który zgodnie ze statutem funduszu 

inwestycyjnego nie będzie oferowany w drodze oferty publicznej ani dopuszczony do 

obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzony do alternatywnego systemu obrotu; 

5) certyfikacie inwestycyjnym związanym z subfunduszem – rozumie się przez to certyfikat 

inwestycyjny emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty z wydzielonymi 

subfunduszami; 

                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 

i … . 
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6) sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to sprawozdanie finansowe sporządzone 

zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.
3)

). 

§ 2. Warunki emisji powinny zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o 

emitencie i innych wskazanych w rozporządzeniu podmiotach oraz o certyfikatach 

inwestycyjnych objętych warunkami emisji. 

§ 3. Warunki emisji sporządza się w języku polskim. 

§ 4. W treści warunków emisji skróty oraz sformułowania zawodowe (profesjonalne), 

które mogą być niejasne dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych niezwiązanych 

zawodowo z działalnością emitenta lub z rynkiem kapitałowym, powinny zostać zdefiniowane 

w rozdziale „Załączniki” jako ostatni punkt warunków emisji. 

§ 5. Wszelkie informacje stanowiące treść warunków emisji zamieszcza się według 

kolejności określonej w rozporządzeniu. Jeżeli wymóg przedstawienia określonych danych nie 

ma zastosowania, w treści warunków emisji powinno to zostać wyraźnie wskazane. 

§ 6. 1. Informacje finansowe przedstawione w warunkach emisji należy ujawniać w 

tysiącach złotych, chyba że charakter i istotność pozycji wymagają innej dokładności. W takim 

przypadku w nazwie pozycji należy określić, z jaką dokładnością ujawnia się poszczególne 

informacje. 

2. Informacje podlegające przeliczeniu na euro i ujawnieniu w warunkach emisji przelicza 

się na euro według następujących zasad: 

1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na euro według średniego kursu ogłoszonego 

dla tej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy; 

2) poszczególne pozycje rachunku wyniku z operacji przelicza się na euro według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank 

Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje podlegające przeliczeniu, na 

ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego; 

3) różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 1 i 2, wykazuje się jako oddzielną pozycję kapitału własnego „różnice 

kursowe z przeliczenia waluty”. 

                                           
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. 

poz. 768 i 1100, oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166,  1333 i …. 
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3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do emitentów, którzy zgodnie z art. 13 ustawy 

wyceniają aktywa i ustalają wartość zobowiązań w walucie obcej. 

§ 7. 1. Warunki emisji składają się z następujących części: 

1) „Wstępu”; 

2) rozdziału „Czynniki ryzyka”; 

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w warunkach emisji”; 

4) rozdziału „Dane o emisji”; 

5) rozdziału „Dane o emitencie”; 

6) rozdziału „Dane o działalności emitenta oraz o depozytariuszu”; 

7) rozdziału „Dane o towarzystwie, osobach zarządzających i znaczących akcjonariuszach”, a 

w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustaw, funduszem 

zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE – „Dane o towarzystwie i 

zarządzającym z UE, osobach zarządzających i znaczących akcjonariuszach”; 

8) rozdziału „Oceny emitenta”; 

9) rozdziału „Sprawozdanie finansowe”; 

10) rozdziału „Informacje dodatkowe”; 

11) rozdziału „Załączniki”. 

2. W przypadku pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych emitenta w warunkach 

emisji nie zamieszcza się rozdziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9. 

§ 8. 1. We „Wstępie” zamieszcza się: 

1) tytuł „Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych”; 

2) nazwę, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej 

strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej, a także: 

a) oznaczenie subfunduszy – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, 

b) nazwę funduszu podstawowego – w przypadku funduszu powiązanego; 

3) rodzaj, konstrukcję i typ funduszu, liczbę, rodzaj i oznaczenie emisji certyfikatów 

inwestycyjnych oferowanych na podstawie warunków emisji; 

4) cenę emisyjną oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin podania ceny 

do wiadomości osób, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów, albo 

do publicznej wiadomości; 
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5) określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty 

inwestycyjne, wskazanie miejsc i sposobu przyjmowania zapisów, określenie zasad 

przydziału oferowanych certyfikatów inwestycyjnych; 

6) wskazanie głównych czynników ryzyka wraz ze wskazaniem miejsca zamieszczenia w 

warunkach emisji punktu zawierającego ich szczegółowy opis; 

7) wskazanie, że emisja certyfikatów inwestycyjnych odbywa się na warunkach i zgodnie z 

zasadami określonymi w warunkach emisji, jak również że warunki emisji są jedynym 

prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie i emitencie; 

8) datę i miejsce sporządzenia warunków emisji, z oznaczeniem daty ważności warunków 

emisji oraz daty, do której informacje aktualizujące warunki emisji zostały zamieszczone 

w ich treści; 

9) określenie form, miejsc i terminów, w których warunki emisji oraz załączniki i inne 

wskazane dokumenty będą udostępnione publicznie; 

10) wskazanie trybu, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w warunkach emisji, w 

okresie ich ważności, będą podawane do wiadomości osób, do których została skierowana 

propozycja nabycia certyfikatów, albo do publicznej wiadomości; 

11) określenie zakresu informacji o działalności emitenta, udostępnionych uczestnikom w 

trakcie roku obrotowego, w przypadku gdy emitent podjął decyzję o udostępnianiu tych 

informacji; 

12) spis treści zawierający listę rozdziałów i podstawowych punktów warunków emisji. 

2. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami 

informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3–6, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu. 

§ 9. 1. W rozdziale „Czynniki ryzyka” zamieszcza się: 

1) wskazanie czynników ryzyka dla nabywcy certyfikatu inwestycyjnego, a w szczególności 

wskazanie czynników związanych bezpośrednio z polityką inwestycyjną emitenta oraz 

ograniczeniami w zbywalności certyfikatów inwestycyjnych; 

2) informację o konieczności zapoznania się z treścią statutu funduszu dla oceny ryzyka 

związanego z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych; 

3) wskazanie zasad ustalania ceny emisyjnej oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz 

w przypadku kolejnej emisji ewentualnej różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością 

aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według wyceny 

aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

certyfikaty inwestycyjne. 
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2. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami 

informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zamieszcza się odrębnie dla każdego 

subfunduszu. 

3. W przypadku emitenta będącego funduszem powiązanym informacje, o których mowa 

w ust. 1, zamieszcza się również o funduszu podstawowym. 

§ 10. 1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w warunkach emisji” 

zamieszcza się imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w 

warunkach emisji oraz firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu, w imieniu którego działają, a także 

ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności. Oświadczenie o 

odpowiedzialności powinno stwierdzać, że informacje zawarte w warunkach emisji są 

prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w 

warunkach emisji jest wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, a także że wedle 

najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w warunkach emisji, okoliczności, 

które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta 

oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. 

2. Jeżeli za poszczególne części warunków emisji są odpowiedzialne różne osoby, w 

informacjach, o których mowa w ust. 1, należy wskazać, za którą część warunków emisji 

odpowiada dana osoba. 

3. Podpisy osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w warunkach emisji mogą być 

odtwarzane mechanicznie. 

§ 11. 1. W rozdziale „Dane o emisji” zamieszcza się informacje dotyczące certyfikatów 

inwestycyjnych będących przedmiotem emisji, w tym: 

1) szczegółowe określenie rodzaju, liczby, ceny emisyjnej, łącznej wartości emitowanych 

certyfikatów inwestycyjnych oraz opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na 

certyfikaty inwestycyjne, a także szacunkowych kosztów emisji ponoszonych przez 

emitenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

2) szczegółowe określenie rodzajów kosztów emisji ponoszonych przez emitenta, ze 

wskazaniem ich wysokości w podziale na rodzaje oraz metody rozliczenia tych kosztów w 

księgach rachunkowych emitenta; 

3) określenie podstawy prawnej emisji certyfikatów inwestycyjnych, ze wskazaniem: 

a) organu uprawnionego do podjęcia decyzji o emisji certyfikatów inwestycyjnych, 

b) daty i formy oświadczenia o emisji; 
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4) wskazanie: 

a) praw z certyfikatów inwestycyjnych i terminu ich realizacji, 

b) czy certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii reprezentują różne prawa majątkowe, 

c) czy certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane, z określeniem sposobu 

uprzywilejowania, 

d) ograniczeń zbywalności certyfikatów inwestycyjnych imiennych, 

e) czy dotychczasowym uczestnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia 

certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji funduszu; 

5) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

certyfikatami inwestycyjnymi; 

6) wskazanie podmiotu, który zobowiązał się w umowie z towarzystwem, zarządzającym z 

UE lub emitentem do objęcia na własny rachunek całości lub części certyfikatów będących 

przedmiotem emisji, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania, z 

określeniem liczby certyfikatów inwestycyjnych, jakie podmiot ten zobowiązał się objąć, 

oraz wysokości opłat stałych i prowizji dla tego podmiotu z tego tytułu; 

7) określenie zasad dystrybucji oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, w tym co 

najmniej wskazanie: 

a) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem, 

b) zasad, miejsc, terminów i sposobów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych 

niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej, 

c) terminów i szczegółowych zasad przydziału certyfikatów, w tym zasad przydziału 

certyfikatów w zamian za wniesione do funduszu papiery wartościowe, udziały w 

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 

pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy, 

d) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot, 

e) trybu, w jakim informacje o dojściu lub niedojściu emisji do skutku będą podawane do 

wiadomości osób, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów, albo 

do publicznej wiadomości, 

f) sposobu i terminu zwrotu dokonanych wpłat na certyfikaty inwestycyjne w przypadku 

niedojścia emisji do skutku; 

8) określenie ponoszącego koszty (towarzystwo lub osoba zapisująca się na certyfikaty 

inwestycyjne) związane z wyceną praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b 

oraz pkt 2 ustawy, a także z zawarciem umowy przenoszącej te prawa; 
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9) wskazanie przypadków, w których towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić 

wpłaty do funduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez depozytariusza i pożytkami, jakie 

te wpłaty przyniosły; 

10) wskazanie sposobu i szczegółowych warunków wykupywania certyfikatów 

inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu to przewiduje; 

11) wskazanie miejsc w statucie emitenta, w których są przedstawione: 

a) rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających 

emitenta, 

b) przesłanki, tryb i warunki wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz terminy i 

sposób dokonywania ogłoszeń o wykupie certyfikatów inwestycyjnych, 

c) szczegółowe kwestie związane z ewentualnym wypłacaniem przez emitenta na rzecz 

uczestników funduszu dochodów lub przychodów ze zbycia lokat. 

2. W przypadku emisji certyfikatów inwestycyjnych związanych z subfunduszem 

informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się odrębnie dla każdej emisji certyfikatów 

związanych z każdym subfunduszem. 

§ 12. W rozdziale „Dane o emitencie” zamieszcza się: 

1) nazwę, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej 

strony internetowej, adresem poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej 

klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej, a 

jeżeli fundusz zmieniał nazwę – również nazwy używane poprzednio, a także: 

a) oznaczenie subfunduszy – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, 

b) nazwę funduszu podstawowego – w przypadku funduszu powiązanego; 

2) wskazanie czasu, na jaki emitent został utworzony; 

3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których emitent został utworzony; 

4) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie emitenta do właściwego rejestru. 

§ 13. 1. W rozdziale „Dane o działalności emitenta oraz o depozytariuszu” zamieszcza się: 

1) zwięzłe omówienie celów inwestycyjnych emitenta oraz wskazanie miejsc w statucie 

emitenta, w których są przedstawione zasady dywersyfikacji oraz kryteria doboru lokat; 

2) zwięzły opis polityki inwestycyjnej emitenta, w tym: 

a) informacje o typach lokat oraz szacunkowym udziale poszczególnych typów lokat w 

portfelu inwestycyjnym emitenta, w zakresie: 

– papierów wartościowych, 

– wierzytelności, 
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– udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 

– walut, 

– instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów 

pochodnych, 

– praw majątkowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych 

co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości 

produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych do obrotu na giełdach 

towarowych, 

– instrumentów rynku pieniężnego, 

– depozytów, 

– jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych, 

– tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą, 

– praw własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych oraz budynków i 

lokali stanowiących odrębne nieruchomości, 

– użytkowania wieczystego, 

– praw własności lub współwłasności statków morskich, 

b) informacje o inwestycjach o podwyższonym ryzyku, z uwzględnieniem: 

– kryteriów wyboru przedsiębiorstw, 

– przewidywanego zaangażowania kapitałowego w poszczególne rodzaje 

przedsiębiorstw, 

– polityki emitenta w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, w tym opracowywania 

strategii rozwoju przedsiębiorstw, 

– przewidywanych sposobów zakończenia inwestycji, 

c) informacje o polityce inwestycyjnej emitenta w zakresie: 

– zaciągania pożyczek na cele funduszu, 

– udzielania pożyczek, 

– udzielania gwarancji, 

– emisji obligacji, 

d) informacje o strukturze portfela inwestycyjnego ze względu na płynność inwestycji, 

e) informacje o strukturze portfela inwestycyjnego w ujęciu branżowym i geograficznym, 

z określeniem branż i rejonów geograficznych najistotniejszych z punktu widzenia 

polityki inwestycyjnej funduszu; 

3) wskazanie miejsca w statucie funduszu, w którym znajduje się omówienie stosowanego 

przez fundusz sposobu dokonywania wyceny aktywów; 
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4) informacje o depozytariuszu, w tym: 

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi, 

adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej, 

b) wskazanie, czy depozytariusz jest podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa, wraz z 

opisem charakteru powiązań, 

c) wskazanie zakresu obowiązków depozytariusza wobec uczestników funduszu, 

d) opis uprawnień depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników 

wobec towarzystwa. 

2. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami 

informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu. 

3. W przypadku emitenta będącego funduszem powiązanym informacje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się również w odniesieniu do funduszu podstawowego. 

§ 14. 1. W rozdziale „Dane o towarzystwie, osobach zarządzających i znaczących 

akcjonariuszach”, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b 

ustaw, funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE – „Dane o towarzystwie 

i zarządzającym z UE, osobach zarządzających i znaczących akcjonariuszach” zamieszcza się: 

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, 

adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej; 

2) firmę, siedzibę i adres zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło 

umowę, o której mowa o w art. 4 ust. 1b; 

3) datę zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, a także przez 

zarządzającego UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa o w 

art. 4 ust. 1b; 

4) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane; 

5) określenie wysokości kapitałów własnych towarzystwa; 

6) dane dotyczące utrzymania kapitałów własnych towarzystwa, na poziomie wymaganym 

przepisami ustawy, w okresie ostatnich 3 lat; 

7) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa lub akcji w jego kapitale 

zakładowym, ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy oraz w kapitale zakładowym towarzystwa, ze wskazaniem: 

a) firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca zamieszkania, 



– 10 – 
 

b) rodzaju i liczby posiadanych akcji oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy, z podziałem na posiadane bezpośrednio i pośrednio, 

c) prowadzonej działalności gospodarczej; 

8) dane o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami funduszu: 

a) imię i nazwisko oraz stanowisko, 

b) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z 

opisem przebiegu pracy zawodowej, 

c) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, 

czy jest w stosunku do niej konkurencyjna; 

9) dane dotyczące podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub innego towarzystwa, 

któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego 

częścią: 

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem 

głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej podmiotu 

prowadzącego działalność maklerską lub innego towarzystwa, 

b) podstawę uprawnień do wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym 

funduszu, 

c) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu, 

d) wskazanie imion, nazwisk oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych 

zatrudnionych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską lub innym 

towarzystwie do czynności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych; 

10) dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, 2a i 3 ustawy, któremu 

towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią: 

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres tego podmiotu wraz z numerami telekomunikacyjnymi, 

adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej, 

b) formę prawną, w której jest prowadzona działalność gospodarcza, 

c) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany, 

d) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, 

e) podstawę uprawnień do wykonywania zleconych czynności, 

f) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu, 

g) imiona i nazwiska oraz stanowiska osób odpowiedzialnych za wykonywanie zleconych 

czynności, z opisem ich kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i przebiegu 

pracy zawodowej, 
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h) opis powiązań tego podmiotu oraz osób fizycznych, działających w jego imieniu, z 

funduszem, towarzystwem i depozytariuszem; 

11) wskazanie firmy (nazwy), siedziby i adresu wraz z numerami telekomunikacyjnymi, 

adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej podmiotu, z 

którym fundusz sekurytyzacyjny zawarł umowę o obsługę sekurytyzowanych 

wierzytelności. 

2. W przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa o w art. 4 ust. 1b ustawy, 

informacje, niniejszy rozdział zawiera również odpowiednie informacje dotyczące 

zarządzającego z UE. 

§ 15. W rozdziale „Oceny emitenta” zamieszcza się ocenę istotnych czynników oraz 

nietypowych zdarzeń, mających wpływ na wyniki z działalności operacyjnej emitenta, za okres 

sprawozdawczy ujawniony w rozdziale „Sprawozdanie finansowe”, z określeniem stopnia 

wpływu tych czynników lub zdarzeń na osiągnięte wyniki. 

§ 16. W rozdziale „Sprawozdanie finansowe” zamieszcza się: 

1) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o sprawozdaniu 

finansowym emitenta za ostatni rok obrotowy; 

2) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania 

finansowego zamieszczonego w warunkach emisji oraz opinii, o której mowa w pkt 1; 

3) wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do euro, ogłaszanych przez 

Narodowy Bank Polski w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, a w 

szczególności: 

a) kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, 

b) kursu średniego w okresie sprawozdawczym, obliczonego jako średnia arytmetyczna 

kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

sprawozdawczym; 

4) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu i rachunku wyniku z operacji, 

przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych dla tego przeliczenia; 

5) sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało ono 

sporządzone, obejmujące dane porównawcze oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi; 

6) wskazanie miejsca, gdzie można zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi emitenta 

za poprzednie okresy obrotowe. 
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§ 17. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się inne niż określone w § 8–16 

dane, mające według emitenta znaczenie dla planowanej emisji. 

§ 18. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się: 

1) odpis z właściwego rejestru podmiotu, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem 

inwestycyjnym funduszu lub jego częścią; 

2) wskazanie miejsc, w których można zapoznać się ze statutem funduszu; 

3) definicje i skróty. 

§ 19. W przypadku drugiej i następnych emisji w warunkach emisji zamieszcza się 

odpowiednio informacje określone w § 8–18, a ponadto w rozdziale „Dane o emisji” – 

informację o liczbie certyfikatów dotychczas wyemitowanych oraz o liczbie certyfikatów 

wykupionych przez fundusz. 

§ 20. Rozporządzenie ma zastosowanie do warunków emisji sporządzonych po raz 

pierwszy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)
 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w 

sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz 

inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 28), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy 

z dnia …. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. …). 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1  

WZÓR 

CENA EMISYJNA I WARTOŚĆ EMISJI 

Certyfikaty 

inwestycyjne 

 

 Cena emisyjna 

 

 Szacunkowe koszty emisji 

ponoszone 

przez emitenta 

 

 Rzeczywiste 

wpływy 

emitenta 

 

Na jednostkę 

 

  

 

  

 

  

 

Razem 
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Załącznik nr 2  

WZÓR 

OFEROWANE CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 

Certyfikaty 

inwestycyjne 

 

 Liczba 

 

 Cena 

emisyjna 

 

 Szacunkowe 

koszty 

emisji ponoszone 

przez emitenta 

 

 Wpływy 

emitenta 

 

 Opłaty 

manipulacyjne 

pobierane przy 

zapisach na 

certyfikaty 

inwestycyjne 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5=(2x3)-4 

 

 6 

 

Na jednostkę 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Razem 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia 

w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i 

sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych 

dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Na podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, formę oraz terminy dostarczania Komisji Nadzoru 

Finansowego okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i 

sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

oraz zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

 2) ustawie o obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn.zm.
3)

); 

 3) ustawie o nadzorze – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.4
)
); 

 4) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.
5)

); 

 5) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – 

                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 i 

... 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586 oraz z 2015 r. 

poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348 i … 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2015 r. poz. 73, 1223, 1260, 

1357 i …. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 

768 i 1100, oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i …    
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Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.6)); 

 6) rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych emitentów – rozumie się przez to 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 i Nr 131, poz. 1080); 

 7) rozporządzeniu o rachunkowości funduszy – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859); 

 8) rozporządzeniu o sprawozdaniach finansowych portfela – rozumie się przez to 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań 

finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. Nr 114, poz. 961 oraz z 

2006 r. Nr 119, poz. 813); 

 9) rozporządzeniu o kontroli wewnętrznej – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych 

transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł 

będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 

(Dz. U. Nr 45, poz. 364); 

10) towarzystwie – rozumie się przez to towarzystwo, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy; 

11) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy; 

12) funduszu zagranicznym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w 

art. 2 pkt 9 ustawy; 

13) funduszu portfelowym – rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 179 ustawy; 

14) funduszu sekurytyzacyjnym – rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 183 

ustawy; 

15) funduszu aktywów niepublicznych – rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w 

art. 196 ustawy; 

16) funduszu z wydzielonymi subfunduszami – rozumie się przez to fundusz, o którym mowa 

w art. 159 ustawy; 

17) funduszu inwestycyjnym podstawowym i funduszu inwestycyjnym powiązanym – 

rozumie się przez to fundusze, o których mowa w art. 170 ustawy; 

                                           
6)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 

2015 r. poz. 4, 978, 1333 i …. 
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18) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 

19) jednostce zależnej – rozumie się przez to spółkę, w której fundusz sprawuje kontrolę sam 

lub z innymi podmiotami, a w szczególności: 

a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów 

w organie tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu 

wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą funduszu, lub 

b) jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki samodzielnie 

lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub podmioty na podstawie umowy zawartej z 

innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, 

łącznie z funduszem większość ogólnej liczby głosów w jej organie, lub 

c) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających, nadzorczych lub administrujących tej spółki, lub 

d) jest udziałowcem podmiotu, którego członkowie zarządu w poprzednim roku 

obrotowym, w okresie bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia 

sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią jednocześnie więcej niż 

połowę składu zarządu tej spółki; 

20) danych osobowych – rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy; 

21) nabyciu – rozumie się przez to przeniesienie na rzecz towarzystwa, funduszu lub jednostki 

zależnej prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także 

objęcie akcji (udziałów); 

22) zbyciu – rozumie się przez to przeniesienie przez towarzystwo, fundusz lub przez 

jednostkę zależną na rzecz innego podmiotu prawa własności, innego prawa rzeczowego 

lub prawa do używania; 

23) doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne, o którym 

mowa w art. 2 pkt 28 ustawy; 

24) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych – 

rozumie się przez to przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 45 ust. 2a ustawy; 

25) MSR – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi 

interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej; 

26) PDF – rozumie się przez to format plików PDF (Portable Document Format), z 

wyłączeniem plików szyfrowanych. 

§ 3. 1. Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe funduszu lub 
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towarzystwa, w tym dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych, powinny 

zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być 

przedstawione w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny. 

2. W przypadku gdy specyfika opisanej sytuacji, której dotyczy dany raport bieżący, 

informacja bieżąca lub sprawozdanie okresowe, wymaga podania dodatkowych informacji 

gwarantujących jej prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie, towarzystwo lub 

fundusz są obowiązane do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym, informacji 

bieżącej lub sprawozdaniu okresowym. 

3. Przekazywane przez towarzystwo lub fundusz raporty bieżące, informacje bieżące i 

sprawozdania okresowe powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ocenę wpływu 

przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową, finansową i prawną 

towarzystwa, funduszu albo zbiorczego portfela papierów wartościowych. 

4. Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe powinny zawierać 

podstawę prawną ich przekazywania, a w przypadku raportów bieżących – także określać 

rodzaj sytuacji, której dotyczą. 

5. Raporty bieżące i informacje bieżące przekazywane Komisji powinny być numerowane 

w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym, przy czym: 

 1) raporty bieżące oraz informacje bieżące towarzystwa i funduszu numeruje się osobno; 

 2) raporty zbiorczego portfela papierów wartościowych numeruje się dodatkowo, dodając po 

numerze raportu towarzystwa odrębny numer odnoszący się do danego zbiorczego portfela 

papierów wartościowych; 

 3) w przypadku raportów funduszy z wydzielonymi subfunduszami – odrębnie i w sposób 

ciągły numeruje się raporty funduszu i raporty poszczególnych subfunduszy; 

 4) w przypadku raportów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o których mowa w § 12, 

raporty bieżące i informacje bieżące przekazywane na podstawie niniejszego 

rozporządzenia numeruje się odrębnie i w sposób ciągły. 

6. Raporty funduszu z wydzielonymi subfunduszami dotyczące subfunduszy sporządza się 

i przekazuje odrębnie z dodatkowym wskazaniem oznaczenia subfunduszu, którego dotyczy 

raport. 

7. W przypadku przekazywania raportu bieżącego bądź informacji bieżącej, w trybie 

określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze, przez odrębne 

przekazanie, o którym mowa w ust. 6, rozumie się wysłanie raportu bądź informacji z konta 

odpowiedniego subfunduszu. 

8. W przypadku konieczności skorygowania treści przesłanego raportu bieżącego lub 
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informacji bieżącej przesyła się ponownie pełną treść raportu bieżącego lub informacji bieżącej 

wynikającą z niniejszego rozporządzenia w wersji skorygowanej wraz ze wskazaniem, że jest 

to korekta, oraz informacją o jej zakresie w odniesieniu do pierwotnej treści raportu bieżącego 

lub informacji bieżącej. Numerem raportu bieżącego lub informacji bieżącej będących korektą 

powinien być numer korygowanego raportu bieżącego lub informacji bieżącej. 

9. W przypadku gdy nie jest możliwe zawarcie w raporcie bieżącym lub w informacji 

bieżącej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z przepisami rozporządzenia, w raporcie 

bieżącym lub w informacji bieżącej zamieszcza się informacje, których przedstawienie jest 

możliwe, wraz z podaniem przyczyn braku możliwości zamieszczenia pozostałych informacji. 

Pozostałe informacje przesyła się w trybie korekty, o której mowa w ust. 8, odpowiednio do 

zakresu informacji, bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminach, o których mowa w § 19 

i 20, liczonych od momentu powzięcia tych informacji. 

Rozdział 2 

Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe towarzystwa 

Oddział 1  

Raporty bieżące towarzystwa 

§ 4. 1. Towarzystwo jest obowiązane do przekazywania, w formie raportu bieżącego, 

informacji dotyczących działalności towarzystwa, jego sytuacji finansowej lub zarządzania 

zbiorczym portfelem papierów wartościowych, o: 

 1) osobie odpowiedzialnej za kontakty z Komisją w zakresie wykonywania obowiązków 

towarzystwa i funduszu, określonych w rozporządzeniu, oraz o każdej zmianie w tym 

zakresie; 

 2) powołaniu i odwołaniu inspektora nadzoru; 

 3) zmniejszeniu wysokości kapitału własnego towarzystwa poniżej poziomu określonego 

zgodnie z art. 50 ust. 1–4 ustawy; 

 4) uzupełnieniu kapitału własnego do poziomu określonego zgodnie z art. 50 ust. 1–4 ustawy; 

 5) podjęciu decyzji o obniżeniu poziomu kapitału własnego towarzystwa; 

 6) nabyciu, objęciu lub zbyciu przez towarzystwo akcji lub udziałów w innych podmiotach, z 

wyłączeniem akcji wchodzących w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

 7) dokonaniu przez towarzystwo wpłat do zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

 8) zawarciu przez towarzystwo we własnym imieniu i na własny rachunek umowy pożyczki 

lub kredytu albo o emisji obligacji, jeżeli łączna wartość pożyczek, kredytów i zobowiązań 

wynikających z emisji obligacji przekroczy 10% wartości kapitałów własnych, a w 

przypadku umów, z których zobowiązanie może powstać w terminie późniejszym niż 
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dzień zawarcia umowy – o każdorazowym powstaniu zobowiązania wynikającego z tych 

umów, przekraczającego 10 % wartości kapitałów własnych, oraz o każdym przekroczeniu 

wielokrotności tego progu; 

 9) nabyciu certyfikatów podporządkowanych; 

10) udzieleniu poręczenia za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego; 

11) zamiarze połączenia z innym towarzystwem albo inną spółką akcyjną; 

12) połączeniu z innym towarzystwem albo inną spółką akcyjną; 

13) zamiarze podziału towarzystwa; 

14) podziale towarzystwa; 

15) zmianach w strukturze akcjonariuszy towarzystwa; 

16) aktualnej strukturze grupy kapitałowej, w skład której wchodzi towarzystwo; 

17) zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości towarzystwa lub złożeniu oświadczenia o 

wszczęciu postępowania naprawczego towarzystwa; 

18) otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości; 

19) zmianach w składzie zarządu, zawieszeniu w czynnościach członków zarządu oraz 

zmianach danych osobowych członków zarządu; 

20) zmianach w składzie rady nadzorczej oraz zmianach danych osobowych członków rady 

nadzorczej; 

21) zleceniu zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego lub jego częścią 

podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy, oraz o rozwiązaniu umowy o 

zarządzanie portfelem inwestycyjnym lub jego częścią; 

22) wszczęciu przez towarzystwo postępowania sądowego przeciwko podmiotom, o których 

mowa w art. 46 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonywania umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią; 

23) wszczęciu postępowania sądowego w sprawach cywilnych przeciwko towarzystwu, z 

wyłączeniem spraw ze stosunków z zakresu prawa pracy; 

24) niezebraniu wpłat na jednostki uczestnictwa albo na pierwszą emisję certyfikatów 

inwestycyjnych w wysokości określonej w statucie funduszu inwestycyjnego; 

25) wpisie lub odmowie wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych; 

26) wysokości wpłat na jednostki uczestnictwa, w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 

pkt 3 ustawy, oraz liczbie jednostek uczestnictwa nabytych przez towarzystwo; 

27) przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym przez dane towarzystwo; 

28) połączeniu funduszy inwestycyjnych; 

29) przekształceniu funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu z 
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wydzielonymi subfunduszami; 

30) zapisach na tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

31) likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

32) dacie rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 

33) dacie rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego; 

34) dacie rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

35) dacie rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji przedstawiciela dla funduszy 

zagranicznych wraz z podaniem ich nazw oraz załączoną kopią umowy w formacie PDF; 

36) rozpoczęciu, zmianie zakresu albo zakończeniu działalności przez oddział towarzystwa 

utworzony na terytorium państwa członkowskiego; 

37) rozpoczęciu, zmianie zakresu albo zakończeniu wykonywania działalności towarzystwa na 

terytorium państwa członkowskiego bez tworzenia oddziału; 

38) zgłoszonych towarzystwu przez właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego 

nieprawidłowościach w jego działalności; 

39) stanie wykonania założeń przedstawionych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której 

mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

40) zatwierdzeniu albo niezatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa; 

41) nieudzieleniu absolutorium zarządowi towarzystwa albo osobie wchodzącej w skład 

zarządu towarzystwa; 

42) podjęciu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa uchwały o wypłacie 

dywidendy; 

43) podjęciu decyzji o przejściu na stosowanie MSR; 

44) nabyciu puli wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu puli wierzytelności w celu ich 

wniesienia do funduszu sekurytyzacyjnego lub o wniesieniu tej puli lub praw do funduszu 

sekurytyzacyjnego; 

45) zawarciu umowy zobowiązującej do nabycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 

ustawy, w celu wniesienia do funduszu zamkniętego lub o wniesieniu tych praw do 

funduszu zamkniętego; 

46) zmianie regulaminu zbiorczego portfela papierów wartościowych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Komisją; 

 2) nazwę pełnionej funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z Komisją; 
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 3) bezpośredni numer telefonu służbowego oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby 

odpowiedzialnej za kontakty z Komisją, a także osoby bądź osób ją zastępujących. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imię i nazwisko oraz datę powołania inspektora nadzoru albo osoby wykonującej 

czynności nadzoru wewnętrznego; 

 2) bezpośredni numer telefonu służbowego inspektora nadzoru; 

 3) służbowy adres poczty elektronicznej inspektora nadzoru; 

 4) imię i nazwisko odwołanego inspektora nadzoru, datę odwołania, podstawę odwołania 

wraz z kopią, w formacie PDF, odpowiedniego dokumentu o odwołaniu oraz uzasadnienie 

odwołania inspektora nadzoru z pełnionej funkcji. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wysokość wymaganego kapitału własnego towarzystwa, ustalonego zgodnie z: 

a) art. 50 ust. 1 ustawy albo 

b) art. 50 ust. 2 ustawy z uwzględnieniem art. 50 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy; 

 2) bieżącą wysokość kapitału własnego towarzystwa; 

 3) różnicę między wysokością wymaganego kapitału własnego a bieżącą wysokością kapitału 

własnego; 

 4) szczegółowy opis działań, jakie towarzystwo podjęło lub zamierza podjąć, w celu 

dostosowania kapitału własnego do wymagań określonych w art. 50 ust. 1–4 ustawy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę uzupełnienia kapitału własnego do wymaganego poziomu; 

 2) sposób uzupełnienia kapitału własnego; 

 3) wysokość kapitału własnego towarzystwa po jego uzupełnieniu; 

 4) różnicę między bieżącą wysokością kapitału własnego a wymaganą wysokością kapitału 

własnego, zgodnie z art. 50 ust. 1–4 ustawy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) planowaną datę obniżenia poziomu kapitału własnego towarzystwa; 

 2) wskazanie, który składnik kapitału własnego i w jakim trybie zostanie obniżony; 

 3) wielkość planowanego obniżenia; 

 4) cel i przyczyny planowanego obniżenia; 

 5) ocenę wpływu planowanego obniżenia na zachowanie minimalnego wymogu 

kapitałowego zgodnie z art. 50 ust. 1–4 ustawy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i sposób nabycia, objęcia albo zbycia akcji lub udziałów; 
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 2) rodzaj nabytych, objętych lub zbytych aktywów; 

 3) firmę, siedzibę oraz adres: 

a) emitenta nabytych, objętych albo zbytych akcji, 

b) podmiotu, którego udziały nabywa, obejmuje albo zbywa towarzystwo; 

 4) wartość akcji lub udziałów będących przedmiotem transakcji, procentowy udział w 

kapitale zakładowym danego podmiotu po zawarciu transakcji oraz procentowy udział 

głosów w organach danego podmiotu na dzień zawarcia transakcji. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę dokonania wpłaty; 

 2) wysokość wpłaconej kwoty; 

 3) wartość aktywów zbiorczego portfela po dokonanej wpłacie. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i cel zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo datę i cel rozpoczęcia emisji 

obligacji, wraz ze wskazaniem przeznaczenia środków pozyskanych z pożyczki, kredytu 

lub emisji obligacji; 

 2) firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pożyczki lub kredytu; 

 3) wysokość pożyczki lub kredytu; 

 4) obciążenie majątku związane z pożyczką lub kredytem; 

 5) termin zwrotu pożyczki lub kredytu; 

 6) przewidywaną łączną wartość wpływów z emisji oraz koszty emisji; 

 7) procentowy udział zaciągniętych pożyczek, kredytów i zobowiązań z tytułu emisji 

obligacji przez towarzystwo, w stosunku do kapitału własnego towarzystwa, po 

zaciągnięciu pożyczki lub kredytu albo emisji obligacji. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i cenę nabycia certyfikatów podporządkowanych; 

 2) cel nabycia certyfikatów podporządkowanych; 

 3) źródło pochodzenia środków na nabycie certyfikatów podporządkowanych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę udzielenia poręczenia; 

 2) wartość poręczenia; 

 3) tytuł poręczenia. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych; 
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 2) informację o dacie ogłoszenia planu połączenia; 

 3) informację o spółce, na którą przejdą zezwolenia udzielone towarzystwu, zawierającą: 

a) opis organizacji spółki wraz ze schematem organizacyjnym, 

b) wskazanie przewidywanego składu zarządu i rady nadzorczej, 

c) wskazanie doradców inwestycyjnych, których spółka będzie zatrudniać; 

 4) wskazanie akcjonariuszy, którzy będą posiadać ponad 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, na którą przejdą zezwolenia udzielone towarzystwu; 

 5) projekt tekstu jednolitego statutu spółki, na którą przejdą zezwolenia udzielone 

towarzystwu; 

 6) pisemne sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 Kodeksu 

spółek handlowych, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdań jest wymagane; 

 7) sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki (niebędącej 

innym towarzystwem) łączącej się z towarzystwem, za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z 

raportem i opinią biegłego rewidenta, a jeżeli spółka prowadziła działalność krócej – za 

cały okres działalności; 

 8) kopię, w formacie PDF, opinii biegłego rewidenta o poprawności i rzetelności planu 

połączenia, w przypadku gdy sporządzenie takiej opinii jest wymagane. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, raport bieżący powinien zawierać kopię, 

w formacie PDF, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy każdej z łączących się spółek 

o łączeniu się spółek. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) plan podziału wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych; 

 2) informację o dacie ogłoszenia planu podziału; 

 3) informację o spółce, na którą przejdą zezwolenia udzielone towarzystwu, zawierającą: 

a) opis organizacji spółki wraz ze schematem organizacyjnym, 

b) wskazanie przewidywanego składu zarządu i rady nadzorczej, 

c) wskazanie doradców inwestycyjnych, których spółka będzie zatrudniać; 

 4) wskazanie akcjonariuszy, którzy będą posiadać ponad 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, na którą przejdą zezwolenia udzielone towarzystwu; 

 5) projekt tekstu jednolitego statutu spółki, na którą przejdą zezwolenia udzielone 

towarzystwu; 

 6) pisemne sprawozdanie zarządu spółki dzielonej (towarzystwa) i zarządów każdej ze spółek 

przejmujących, o którym mowa w art. 536 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 
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 7) sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu spółki, na którą przejdą zezwolenia 

udzielone towarzystwu, za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z raportem i opinią biegłego 

rewidenta, a jeżeli spółka prowadziła działalność krócej – za cały okres działalności; 

 8) kopię, w formacie PDF, opinii biegłego rewidenta o poprawności i rzetelności planu 

podziału. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) kopię, w formacie PDF, uchwał walnego zgromadzenia spółki dzielonej (towarzystwa) 

oraz każdej ze spółek przejmujących lub spółki nowo zawiązanej w organizacji o podziale, 

zawierających zgodę spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej na plan podziału, a 

także na proponowane zmiany statutu spółki przejmującej; 

 2) informację o wykreśleniu towarzystwa z rejestru przedsiębiorców oraz odpis z rejestru 

dotyczący spółki, na którą przeszły zezwolenia udzielone towarzystwu, w związku z 

dokonanym podziałem. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę nabycia lub objęcia akcji; 

 2) datę dokonania wpisu w księdze akcyjnej; 

 3) firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, adres oraz kraj siedziby akcjonariusza, którego 

dotyczy wpis w księdze akcyjnej; 

 4) liczbę akcji nabytych lub objętych przez akcjonariusza, którego dotyczy wpis w księdze 

akcyjnej; 

 5) skład akcjonariuszy towarzystwa po dokonaniu nowego wpisu w księdze akcyjnej, według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, raport bieżący powinien zawierać opis 

struktury grupy kapitałowej, w skład której wchodzi towarzystwo, według stanu 

obowiązującego na dzień 31 grudnia, ze wskazaniem firmy (nazwy), adresu i siedziby 

podmiotów wchodzących w skład grupy, procentowego udziału tych podmiotów w kapitale 

innych podmiotów należących do grupy oraz procentu ogólnej liczby posiadanych głosów na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników tych podmiotów. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, raport bieżący powinien zawierać kopię, 

w formacie PDF, wniosku o ogłoszenie upadłości towarzystwa wraz z załącznikami lub kopię, 

w formacie PDF, oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego towarzystwa wraz z 

załącznikami. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, raport bieżący powinien zawierać 

odpowiednio: 



– 12 – 

 1) kopię, w formacie PDF, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa: 

a) o rozwiązaniu towarzystwa albo 

b) o przeniesieniu jego siedziby za granicę; 

 2) kopię, w formacie PDF, postanowienia sądu o wykreśleniu towarzystwa z rejestru; 

 3) kopię, w formacie PDF, postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości towarzystwa; 

 4) wskazanie innej, przewidzianej prawem lub postanowieniami statutu, przyczyny, która 

powoduje rozwiązanie towarzystwa. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i przyczynę odwołania, powołania albo zawieszenia członka zarządu; 

 2) imię i nazwisko członka zarządu, który został odwołany, powołany albo zawieszony; 

 3) w przypadku zmiany danych osobowych członka zarządu wskazanie tych zmian; 

 4) aktualną listę członków zarządu ze wskazaniem osób, które spełniają warunki, o których 

mowa w art. 42 ust. 3 ustawy. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i przyczynę odwołania albo powołania członka rady nadzorczej; 

 2) imię i nazwisko członka rady nadzorczej, który został odwołany albo powołany; 

 3) w przypadku zmiany danych osobowych członka rady nadzorczej wskazanie tych zmian; 

 4) aktualną listę członków rady nadzorczej. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie firmy, siedziby, kraju siedziby i adresu podmiotu, któremu zlecono zarządzanie 

portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, oraz datę rozpoczęcia zarządzania 

przez ten podmiot portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią; 

 2) wskazanie funduszu, którego umowa dotyczy, oraz zakresu tej umowy; 

 3) datę rozwiązania umowy oraz przyczynę jej rozwiązania. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, raport bieżący powinien zawierać kopię 

pozwu, w formacie PDF, wraz z informacją o dacie wniesienia pozwu. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 23, raport bieżący powinien zawierać kopię 

pozwu, w formacie PDF, wraz z informacją o dacie doręczenia pozwu. 

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 24, raport bieżący powinien zawierać 

informację o wielkości zebranych wpłat na jednostki uczestnictwa albo na pierwszą emisję 

certyfikatów inwestycyjnych oraz wielkość wpłat określoną w statucie funduszu. 

26. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 25, raport bieżący powinien zawierać kopię, 

w formacie PDF, postanowienia o wpisie lub o odmowie wpisu funduszu do rejestru funduszy 

inwestycyjnych. 
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27. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 26, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wartość aktywów netto funduszu w dniu podjęcia przez towarzystwo decyzji o nabyciu 

jednostek uczestnictwa; 

 2) datę złożenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa i datę jego realizacji; 

 3) liczbę jednostek uczestnictwa nabytych przez towarzystwo w wyniku realizacji zlecenia; 

 4) wartość jednostek uczestnictwa nabytych przez towarzystwo w wyniku realizacji zlecenia; 

 5) wartość aktywów netto funduszu po ujęciu w księgach rachunkowych funduszu nabycia 

jednostek uczestnictwa przez towarzystwo; 

 6) informację o wartości zrealizowanych zleceń nabycia lub odkupienia jednostek 

uczestnictwa przez pozostałych uczestników funduszu w dniu realizacji zlecenia nabycia 

jednostek uczestnictwa przez towarzystwo; 

 7) łączną liczbę jednostek uczestnictwa funduszu posiadaną przez towarzystwo po realizacji 

zlecenia wraz ze wskazaniem procentowego udziału w ogólnej liczbie jednostek 

uczestnictwa. 

28. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) firmę towarzystwa albo depozytariusza, od którego przejmowane jest zarządzanie 

funduszem; 

 2) nazwę przejmowanego funduszu; 

 3) datę przejęcia zarządzania. 

29. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 28, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) nazwy łączonych funduszy; 

 2) nazwę funduszu przejmującego, o ile uległa ona zmianie w związku z połączeniem; 

 3) datę dokonania przydziału jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego uczestnikom 

funduszu przejmowanego; 

 4) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego w chwili 

dokonania przydziału jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego uczestnikom 

funduszu przejmowanego; 

 5) wartość aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego w chwili dokonania przydziału 

jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego uczestnikom funduszu przejmowanego; 

 6) datę złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie funduszu przejmowanego z 

rejestru funduszy inwestycyjnych; 

 7) datę wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych. 

30. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 29, raport bieżący powinien zawierać kopię, 

w formacie PDF, postanowienia o wykreśleniu funduszu inwestycyjnego podlegającego 



– 14 – 

przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami z 

rejestru funduszy inwestycyjnych. 

31. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę rozpoczęcia albo zakończenia przyjmowania zapisów na tytuły uczestnictwa 

zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

 2) liczbę tytułów uczestnictwa przydzielonych uczestnikom zbiorczego portfela papierów 

wartościowych; 

 3) liczbę uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

 4) liczbę tytułów uczestnictwa nieprzydzielonych uczestnikom zbiorczego portfela papierów 

wartościowych, które przysługują towarzystwu. 

32. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 31, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę rozpoczęcia likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

 2) liczbę tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych istniejących w 

dniu rozpoczęcia likwidacji; 

 3) harmonogram likwidacji – jeżeli nie został opisany w regulaminie zbiorczego portfela 

papierów wartościowych; 

 4) datę zakończenia likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych. 

33. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 35, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie państwa członkowskiego; 

 2) datę rozpoczęcia, zmiany zakresu lub zakończenia wykonywania działalności; 

 3) nowy zakres wykonywanej działalności. 

34. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie państwa członkowskiego; 

 2) datę rozpoczęcia, zmiany zakresu lub zakończenia wykonywania działalności; 

 3) nowy zakres wykonywanej działalności. 

35. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 37, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie organu, który zgłosił nieprawidłowości; 

 2) wskazanie nieprawidłowości; 

 3) szczegółowy opis przyczyn nieprawidłowości; 

 4) datę wystąpienia nieprawidłowości; 

 5) datę zgłoszenia towarzystwu nieprawidłowości przez właściwy organ nadzoru państwa 

członkowskiego; 

 6) szczegółowy opis działań podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości. 

36. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 38, raport bieżący powinien zawierać: 
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 1) zwięzłą informację o różnicach między założeniami przedstawionymi w analizie 

ekonomiczno-finansowej a stanem faktycznym, w zakresie poniesionych przez 

towarzystwo kosztów oraz uzyskanych przychodów, odrębnie dla każdej z pozycji 

kosztów i przychodów, w przekroju zastosowanym w ostatecznej wersji przekazanej 

analizy ekonomiczno-finansowej; 

 2) wyjaśnienie przyczyn zaistnienia odchyleń od wartości prognozowanych w analizie 

ekonomiczno-finansowej, odrębnie dla każdej pozycji kosztów i przychodów, w przekroju 

zastosowanym w przekazanej analizie ekonomiczno-finansowej, w tym określenie, czy 

odchylenie wystąpiło z przyczyn niezależnych od towarzystwa; 

 3) wskazanie poziomu wymogu kapitałowego, jaki towarzystwo stosowałoby w ciągu 

pierwszego roku działalności, jeżeli w analizie ekonomiczno-finansowej zawarłoby dane 

identyczne z danymi wskazanymi w raporcie. 

37. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 39, raport bieżący powinien zawierać kopię, 

w formacie PDF, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa. 

38. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 40, raport bieżący powinien zawierać kopię, 

w formacie PDF, uchwały o nieudzieleniu absolutorium. 

39. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, raport bieżący powinien zawierać kopię, 

w formacie PDF, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o wypłacie 

dywidendy. 

40. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) planowaną datę przejścia towarzystwa na stosowanie MSR; 

 2) opis skutków, jakie przejście na MSR wywoła w obszarze kapitału własnego towarzystwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na wymogi kapitałowe. 

41. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 43, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę nabycia puli wierzytelności albo praw do świadczeń z tytułu puli wierzytelności albo 

wniesienia tej puli albo praw do funduszu sekurytyzacyjnego; 

 2) wskazanie strony umowy albo funduszu sekurytyzacyjnego; 

 3) wartość puli wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu puli wierzytelności; 

 4) wskazanie uiszczonej przez towarzystwo ceny nabycia puli wierzytelności lub praw do 

świadczeń z określonej puli wierzytelności. 

42. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 44, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę nabycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy, albo wniesienia tych praw do 

funduszu zamkniętego; 

 2) przedmiot umowy; 
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 3) wskazanie strony umowy albo funduszu zamkniętego; 

 4) wartość przedmiotu umowy; 

 5) wskazanie uiszczonej przez towarzystwo ceny nabycia przedmiotu umowy. 

43. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę dokonania zmian w regulaminie; 

 2) wskazanie zmian w regulaminie wraz z uzasadnieniem każdej zmiany; 

 3) tekst jednolity regulaminu. 

Oddział 2  

Informacje bieżące towarzystwa 

§ 5. 1. Towarzystwo jest obowiązane do przekazywania, w formie informacji bieżącej, 

danych dotyczących: 

 1) zmian w statucie towarzystwa; 

 2) zmian doradców inwestycyjnych lub danych osobowych doradców zatrudnionych w 

towarzystwie w związku z wymogami wskazanymi w art. 45 ust. 4 ustawy; 

 3) zmian w rejestrze przedsiębiorców; 

 4) zmian członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji 

depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku lub danych osobowych tych osób; 

 5) zmian danych osób zatrudnionych w towarzystwie i podmiotach, o których mowa w art. 46 

ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w 

szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu; 

 6) zmian danych podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich 

obowiązków, w tym odpisów zawierających zmiany we właściwych rejestrach tych 

podmiotów; 

 7) zmian danych osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków 

wynikających z umów zawartych z funduszami. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) wykaz zmian, których dokonano w statucie towarzystwa; 

 2) uzasadnienie wprowadzonych zmian; 

 3) datę wejścia w życie zmian; 

 4) kopię, w formacie PDF, tekstu statutu towarzystwa po zmianach; 

 5) kopię, w formacie PDF, wypisu aktu notarialnego zawierającego wprowadzone zmiany. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) w przypadku zawarcia umowy z doradcą inwestycyjnym: 

a) imię i nazwisko, numer licencji, opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, kopię, 
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w formacie PDF, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące doradcy 

inwestycyjnego, 

b) oświadczenie doradcy inwestycyjnego o wyrażeniu zgody na zatrudnienie, 

c) datę i uzasadnienie zawarcia umowy z doradcą inwestycyjnym, 

d) listę wszystkich zatrudnionych doradców wraz z numerami ich licencji; 

 2) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z doradcą inwestycyjnym bądź ustania 

innego stosunku prawnego łączącego go z towarzystwem: 

a) datę i uzasadnienie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z doradcą inwestycyjnym bądź 

ustania innego stosunku prawnego łączącego doradcę inwestycyjnego z towarzystwem, 

b) listę wszystkich zatrudnionych doradców wraz z numerami ich licencji; 

 3) w przypadku zmian danych dotyczących doradców inwestycyjnych: 

a) wykaz zmian, 

b) listę wszystkich zatrudnionych doradców wraz z numerami ich licencji po dokonaniu 

zmian; 

 4) w przypadku gdy zmiany, o których mowa w pkt 2, bądź inne zdarzenia prowadziłyby do 

czasowego naruszenia wymogów art. 45 ust. 4 ustawy, raport zawiera dodatkowo: 

a) wskazanie naruszenia tych wymogów, 

b) szczegółowe wyjaśnienia odnośnie do przyczyn zaistniałego naruszenia, 

c) opis strategii postępowania towarzystwa w celu uzupełnienia składu doradców 

inwestycyjnych oraz planowany termin uzupełnienia, 

d) uzasadnienie dla przyjętego terminu, o którym mowa w lit. c. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) kopię, w formacie PDF, aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców po zarejestrowaniu 

zmian; 

 2) wykaz zmian w rejestrze przedsiębiorców. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) imię i nazwisko, opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, kopię, w formacie PDF, 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące członka zarządu depozytariusza 

odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną 

banku; 

 2) datę powierzenia członkowi zarządu odpowiedzialności za wykonywanie czynności 

depozytariusza; 

 3) listę członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji 

depozytariusza. 
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) imiona i nazwiska, opisy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, kopie, w formacie 

PDF, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące osób zatrudnionych w 

towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy, mających 

istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne 

funduszu, których dotyczą zmiany; 

 2) datę, od której osoba zatrudniona w towarzystwie lub podmiocie, o którym mowa w art. 46 

ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy, rozpoczęła pełnienie funkcji; 

 3) listę wszystkich osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w 

art. 46 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy, mających istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w 

szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) wykaz podmiotów, których dane uległy zmianie; 

 2) wykaz zmian we właściwych rejestrach podmiotów; 

 3) pełną listę podmiotów po dokonaniu zmian; 

 4) kopię, w formacie PDF, aktualnego odpisu z właściwych rejestrów podmiotów. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) imiona i nazwiska, opisy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, kopie, w formacie 

PDF, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące osób wyznaczonych przez 

depozytariusza do wykonywania obowiązków wynikających z umów zawartych z 

funduszami, których dotyczą zmiany; 

 2) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków 

wynikających z umów zawartych z funduszami, których dotyczą zmiany. 

Oddział 3  

Sprawozdania okresowe towarzystwa 

§ 6. 1. Towarzystwo sporządza i dostarcza Komisji sprawozdanie miesięczne dotyczące 

sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego towarzystwa, sporządzone według stanu na 

ostatni dzień danego miesiąca, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

2. Na potrzeby sporządzania sprawozdania miesięcznego przyjmuje się zasady wyceny 

aktywów i pasywów towarzystwa oraz ustalania wyniku finansowego stosowane na dzień 

sporządzania sprawozdania finansowego. 

3. Towarzystwo dostarcza Komisji roczne sprawozdanie finansowe towarzystwa, 

sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości albo MSR, wraz z raportem z 
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badania oraz opinią biegłego rewidenta wskazującą, czy sprawozdanie finansowe jest 

prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 

towarzystwa. 

§ 7. 1. Towarzystwo dostarcza Komisji półroczne sprawozdanie finansowe zbiorczego 

portfela papierów wartościowych, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia o 

sprawozdaniach finansowych portfela, wraz z raportem z przeglądu. 

2. Towarzystwo dostarcza Komisji roczne sprawozdanie finansowe zbiorczego portfela 

papierów wartościowych, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia o sprawozdaniach 

finansowych portfela, wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz raport z badania tego 

sprawozdania. 

§ 8. Towarzystwo dostarcza Komisji roczne sprawozdanie z funkcjonowania kontroli 

wewnętrznej obejmujące: 

 1) określenie okresu sprawozdawczego, za który sprawozdanie zostało sporządzone; 

 2) podstawowe informacje o towarzystwie zawierające: 

a) liczbę pracowników, z wyszczególnieniem liczby maklerów papierów wartościowych i 

liczby doradców inwestycyjnych zatrudnionych w towarzystwie na początku i na końcu 

okresu sprawozdawczego, 

b) listę pracowników towarzystwa, z którymi w okresie sprawozdawczym rozwiązano 

umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, wraz z uzasadnieniem przyczyn 

rozwiązania umowy, zawierającą: imię i nazwisko, pełnioną funkcję, datę i przyczynę 

rozwiązania umowy; 

 3) informacje o komórce kontroli wewnętrznej albo stanowisku jednoosobowym zawierające: 

a) skład osobowy komórki kontroli wewnętrznej, z wyodrębnieniem osoby pełniącej 

funkcję inspektora nadzoru według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, 

b) wskazanie wymiaru etatu, na który zatrudniono inspektora nadzoru, 

c) opis kwalifikacji inspektora nadzoru oraz pozostałych osób zatrudnionych w komórce 

kontroli wewnętrznej, 

d) szczegółowe uzasadnienie podjęcia decyzji o zorganizowaniu kontroli wewnętrznej w 

formie stanowiska jednoosobowego, w przypadku funkcjonowania kontroli 

wewnętrznej w ten sposób, 

e) wskazanie, komu podlega inspektor nadzoru; 

 4) informacje o kontrolach wewnętrznych w towarzystwie przeprowadzonych w okresie 

sprawozdawczym przez komórkę nadzoru wewnętrznego zawierające: 

a) liczbę, przedmiot i daty kontroli wewnętrznych, 
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b) zastrzeżenia zgłoszone w toku przeprowadzonych kontroli, 

c) czynności naprawcze podjęte w wyniku czynności kontrolnych, 

d) w formie załącznika do sprawozdania – kopie, w formacie PDF, raportów dla zarządu, o 

których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia o kontroli wewnętrznej; 

 5) informacje o pozostałych czynnościach podejmowanych przez inspektora nadzoru w 

okresie sprawozdawczym zawierające w formie załącznika do sprawozdania: 

a) kopie, w formacie PDF, informacji przekazanych zarządowi oraz radzie nadzorczej 

towarzystwa, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia o kontroli wewnętrznej, 

b) kopie, w formacie PDF, oświadczeń i informacji odebranych przez inspektora nadzoru 

od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o których mowa w § 4 

ust. 7 rozporządzenia o kontroli wewnętrznej; 

 6) wykaz procedur dotyczących kontroli wewnętrznej; 

 7) informacje o limitach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

towarzystwo zawierające: 

a) liczbę przekroczeń limitów inwestycyjnych w odniesieniu do każdego funduszu 

inwestycyjnego lub subfunduszu funduszu inwestycyjnego odrębnie, z podaniem 

przyczyn ich zaistnienia, 

b) charakterystykę ryzyk, jakie zaistniały dla uczestników funduszy inwestycyjnych w 

związku z zaistniałymi przekroczeniami limitów inwestycyjnych, 

c) rodzaje czynności podejmowanych przez towarzystwo w celu bezzwłocznego 

dostosowania zaistniałych przekroczeń limitów inwestycyjnych do stanu zgodnego z 

prawem i statutem, 

d) opis czynności podejmowanych przez towarzystwo, mających na celu wyeliminowanie 

ryzyka ponownego zaistnienia przekroczeń limitów inwestycyjnych, które miały 

miejsce w danym okresie; 

 8) informacje o transakcjach funduszy inwestycyjnych zawierające: 

a) liczbę transakcji skutkujących nabyciem składników lokat w podziale na: kupno na 

rynku regulowanym, kupno poza rynkiem regulowanym, darowizna, 

b) liczbę transakcji skutkujących zbyciem składników lokat w podziale na: sprzedaż na 

rynku regulowanym, sprzedaż poza rynkiem regulowanym, 

c) ocenę lokat lub umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy, dokonanych przez 

zarządzane przez towarzystwo fundusze inwestycyjne w okresie objętym 

sprawozdaniem, zawierającą w szczególności: 

– dane dotyczące ilości transakcji, w podziale na ich rodzaje, 
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– ocenę dotyczącą zysku bądź straty wynikłej z zawieranych transakcji w podziale na 

poszczególne podmioty, z uzasadnieniem dokonanej oceny, 

– przesłanki uznania, że zawarcie transakcji było w interesie uczestników funduszu, 

– uzasadnienie, dlaczego uznano, że zawarcie transakcji nie powoduje wystąpienia 

konfliktu interesów, 

– wskazanie na czynności inspektora nadzoru podjęte celem należytej weryfikacji 

wszelkich zagrożeń związanych z zawieraniem transakcji; 

 9) informacje o niezależności podmiotu badającego sprawozdania finansowe funduszy 

zawierające: 

a) opinię inspektora nadzoru odnośnie do niezależności biegłego rewidenta badającego 

sprawozdania finansowe funduszy, 

b) informacje o zidentyfikowanych zagrożeniach niezależności podmiotu badającego 

sprawozdania finansowe funduszy; 

10) zasady postępowania z informacjami poufnymi lub stanowiącymi tajemnicę zawodową 

zawierające: 

a) opis stosowanych w okresie sprawozdawczym sposobów zabezpieczenia systemów 

informatycznych funkcjonujących w towarzystwie, a w przypadku kolejnych 

sprawozdań – opis ewentualnych zmian w tych zabezpieczeniach, 

b) informację o liczbie zgłoszeń w okresie sprawozdawczym inspektorowi nadzoru przez 

pracowników faktu utraty dokumentu, projektu dokumentu, kserokopii lub kopii 

dokumentu lub projektu dokumentu albo innego nośnika informacji, zawierającego 

informację poufną lub stanowiącą tajemnicę zawodową, 

c) informację o czynnościach podjętych celem uniknięcia ponownego wystąpienia 

zdarzeń, o których mowa w lit. b; 

11) informacje dotyczące konfliktów interesów zawierające: 

a) w formie załącznika do sprawozdania, kopie, w formacie PDF, raportów z 

funkcjonowania nadzoru wewnętrznego sporządzonych w okresie objętym 

sprawozdaniem, 

b) wskazanie, czy w okresie objętym sprawozdaniem wystąpiły konflikty interesów, w 

podziale określonym w § 8 ust. 3 rozporządzenia o kontroli wewnętrznej; 

12) informacje o zabezpieczeniu i archiwizacji dokumentów związanych z prowadzoną 

działalnością towarzystwa zawierające wskazanie: 

a) rodzaju archiwów, a także osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwów, 

b) czy w okresie sprawozdawczym doszło do awarii w systemach informatycznych 
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towarzystwa, a w przypadku gdy awaria taka miała miejsce – określenie daty awarii, 

opisanie przyczyny i skutków awarii oraz przedstawienie działań podjętych w celu 

zapobieżenia takim awariom w przyszłości. 

 

 

 

Rozdział 3 

Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe funduszy inwestycyjnych 

Oddział 1  

Raporty bieżące funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych 

§ 9. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o: 

 1) każdorazowym zmniejszeniu wartości aktywów netto funduszu poniżej: 2.500.000 zł, 

2.400.000 zł, 2.300.000 zł, 2.200.000 zł i 2.100.000 zł oraz o osiągnięciu lub przekroczeniu 

powyższych wartości; 

 2) zawieszeniu lub wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa przez fundusz; 

 3) zawieszeniu lub wznowieniu odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz; 

 4) błędnej wycenie wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa; 

 5) niedokonaniu wyceny wartości aktywów funduszu w terminach określonych w statucie 

funduszu; 

 6) utracie w wyniku zdarzeń losowych aktywów o wartości przekraczającej: 

a) 10% wartości aktywów funduszu – w przypadku funduszu, którego aktywa są nie 

wyższe niż 30.000.000 zł, 

b) 5% wartości aktywów funduszu – w przypadku funduszu, którego aktywa są wyższe niż 

30.000.000 zł; 

 7) przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu i 

zwiększaniu tego przekroczenia, z wyłączeniem przypadków, w których to przekroczenie 

lub jego zwiększenie spowodowane było wyłącznie przez: 

a) zmiany cen, kursów lub wartości składników lokat posiadanych przez fundusz, 

b) zmiany wartości aktywów funduszy występujące w okresie pomiędzy zawarciem 

transakcji nabycia składnika lokat, innego niż składnik lub składniki, których dotyczy 

przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, a jej rozliczeniem, związane z 

obowiązkiem jej ujęcia w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy, 
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c) zmiany wartości aktywów funduszy wynikające z transakcji przy zobowiązaniu się 

funduszu do odkupu dotyczącej składnika lokat innego niż składnik lub składniki, 

których dotyczy przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, 

d) zmiany wartości aktywów funduszu wywołane poprzez zmiany w kapitale wpłaconym 

lub wypłaconym, 

a także o stanie dostosowania aktywów funduszu do ograniczeń inwestycyjnych 

wynikających z ustawy lub statutu funduszu; 

 8) nabyciu lub odkupieniu jednostek uczestnictwa albo nabyciu lub wykupieniu certyfikatów 

inwestycyjnych innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo 

towarzystwo; 

 9) zaciągnięciu pożyczki lub kredytu w wysokości powodującej przekroczenie, łącznie z już 

zaciągniętymi pożyczkami i kredytami: 

a) 5% wartości aktywów netto funduszu, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) 35% wartości aktywów netto specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, 

stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, 

c) o każdym przekroczeniu wielokrotności progu, o którym mowa w lit. a, 

d) o każdym przekroczeniu o każde kolejne 20 % wartości aktywów netto progu, o którym 

mowa w lit. b; 

10) podjęciu przez radę inwestorów uchwały o rozwiązaniu funduszu; 

11) dokonaniu ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału lub połączenia jednostek uczestnictwa 

oraz o dokonaniu podziału lub połączenia jednostek uczestnictwa; 

12) zmianie niektórych danych charakteryzujących fundusz obejmujących: 

a) nazwę funduszu lub subfunduszu, 

b) szczególny typ funduszu, 

c) rodzaj funduszu; 

13) niezatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego funduszu; 

14) podjęciu decyzji w sprawie połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego 

utworzonego funduszu za bieżący okres sprawozdawczy z księgami rachunkowymi i 

sprawozdaniem finansowym za następny okres sprawozdawczy; 

15) wszczęciu postępowania sądowego przeciwko funduszowi; 

16) utworzeniu subfunduszu; 

17) połączeniu subfunduszy; 

18) zamiarze likwidacji subfunduszu; 
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19) likwidacji subfunduszu; 

20) rozpoczęciu albo zakończeniu zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa 

członkowskiego; 

21) zgłoszonych funduszowi przez właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego 

nieprawidłowościach w jego działalności; 

22) zawarciu umowy darowizny wraz z załączoną kopią umowy, w formacie PDF; 

23) ustanowieniu zastawu na aktywach funduszu, jeżeli łączna kwota zastawionych aktywów 

przekracza 5 % aktywów funduszu, wraz z załączoną kopią umowy, w formacie PDF. 

2. Fundusz przekazuje raport o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z 

ustawy lub statutu również w przypadku przekroczenia tych ograniczeń spowodowanego przez 

rozliczenie transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b i c, w przypadku gdy w dniu zawarcia 

tej transakcji miało miejsce dostosowanie przekroczenia ograniczenia inwestycyjnego, które 

spowodowało uprzednio powstanie obowiązku przekazania raportu bieżącego na podstawie 

ust. 1 pkt 7. Przepis ust. 1 pkt 7 odnoszący się do stanu dostosowania aktywów funduszu do 

wymagań określonych w ustawie lub statucie stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę oraz przyczynę zmniejszenia wartości aktywów netto poniżej każdego poziomu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

 2) rodzaj działań, jakie fundusz podjął lub podejmie w celu zwiększenia wartości aktywów 

netto funduszu; 

 3) aktualną liczbę uczestników funduszu; 

 4) datę oraz sposób osiągnięcia lub przekroczenia każdego poziomu wartości aktywów netto, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę zawieszenia lub wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa; 

 2) wartość aktywów netto funduszu, po której przekroczeniu nastąpiło zawieszenie zbywania 

jednostek uczestnictwa; 

 3) termin, do którego obowiązuje zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) w przypadku zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa: 

a) datę zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, 

b) wskazanie przyczyny zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, 

c) informację o sumie wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa w 

okresie dwóch tygodni przed podjęciem decyzji o zawieszeniu odkupywania jednostek 
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uczestnictwa, 

d) informację o sumie wartości jednostek uczestnictwa, których odkupienia zażądano w 

okresie dwóch tygodni przed podjęciem decyzji o zawieszeniu odkupywania jednostek 

uczestnictwa, 

e) wartość aktywów funduszu w dniu podjęcia decyzji o zawieszeniu odkupywania 

jednostek uczestnictwa, 

f) termin, do którego obowiązuje zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa; 

 2) w przypadku wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa: 

a) datę wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa, 

b) wartość aktywów funduszu w dniu podjęcia decyzji o wznowieniu odkupywania 

jednostek uczestnictwa. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa; 

 2) wartość błędnie wycenionej jednostki uczestnictwa oraz wartość prawidłowo wycenionej 

jednostki uczestnictwa; 

 3) wskazanie przyczyny powstania błędu w wycenie wartości aktywów netto przypadającej 

na jednostkę uczestnictwa, a w przypadku gdy: 

a) błąd został popełniony wskutek niezastosowania się pracowników do obowiązujących 

procedur – do raportu należy dołączyć kopie, w formacie PDF, części dokumentu 

procedury, z której niezastosowaniem związane było powstanie błędnej wyceny, oraz 

zwięzły opis przyczyn niezastosowania się pracownika do tej procedury, 

b) błąd został popełniony w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania systemu 

informatycznego służącego do prowadzenia rachunkowości funduszu inwestycyjnego – 

do raportu należy dołączyć dokładny opis zaistniałej nieprawidłowości, a w przypadku 

gdy z okoliczności wynika, że błąd został spowodowany umyślnie przez pracownika, 

wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za jego zaistnienie, 

c) błąd został popełniony w wyniku pomyłki pracownika, przy czym nie zostały 

przekroczone postanowienia procedur wewnętrznych – w raporcie należy wskazać 

charakter pomyłki; 

 4) wskazanie, czy tego rodzaju błąd miał miejsce w przeszłości, z opisem podjętych wówczas 

działań; 

 5) wskazanie sposobu rozliczenia skutków błędu w wycenie wartości aktywów netto 

przypadającej na jednostkę uczestnictwa z uczestnikami funduszu, którym zbyto lub od 

których odkupiono jednostki uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej cenie; 
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 6) informację o decyzjach podjętych w celu zapobieżenia powstaniu podobnych błędów w 

dalszej działalności funduszu; 

 7) liczbę jednostek uczestnictwa zbytych i odkupionych przez fundusz w oparciu o błędną 

wycenę aktywów. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu; 

 2) wskazanie przyczyny niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu; 

 3) wskazanie, czy tego rodzaju niedokonanie miało miejsce w przeszłości, z opisem 

podjętych wówczas działań; 

 4) informację o działaniach, jakie towarzystwo podjęło lub zamierza podjąć w celu 

zapobieżenia powstaniu podobnych sytuacji w dalszej działalności funduszu. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę wystąpienia zdarzenia losowego powodującego utratę aktywów, charakter zdarzenia 

oraz rodzaj utraconych aktywów; 

 2) aktualną wartość utraconych aktywów oraz wartość aktywów funduszu przed i po 

uwzględnieniu utraty aktywów; 

 3) przewidywane konsekwencje utraty aktywów dla dalszej działalności funduszu. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i ust. 2, raport bieżący sporządza się w 

formie zestawienia obejmującego przedstawione w porządku chronologicznym informacje o 

przekroczeniach ograniczeń inwestycyjnych, zwiększeniach tych przekroczeń oraz o 

dostosowaniu stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie, które wystąpiły 

w danym dniu, a także informacje o wszystkich przekroczeniach oraz o zwiększeniach tych 

przekroczeń, które wystąpiły w dniach poprzedzających ten dzień, a nie zostały dostosowane 

do wymagań określonych w ustawie lub statucie, na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do rozporządzenia. Fundusz przekazuje raport z chwilą wystąpienia jednego ze 

zdarzeń: przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, zwiększenia przekroczenia lub 

dostosowania stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych; 

 2) nazwę funduszu, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne zostały 

nabyte; 

 3) liczbę i cenę nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych; 

 4) procentowy udział tych jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do ogólnej 

liczby jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu, od którego je 
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nabyto w ramach danej transakcji; 

 5) łączny procentowy udział wszystkich nabytych jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych 

w stosunku do ogólnej liczby jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych 

funduszu. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie stron umowy pożyczki lub kredytu oraz daty i celu jej zawarcia; 

 2) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu udzielającego pożyczki lub kredytu; 

 3) wysokość pożyczki lub kredytu; 

 4) termin zwrotu pożyczki lub kredytu; 

 5) obciążenie majątku związane z pożyczką lub kredytem; 

 6) procentowy udział łącznej wysokości zaciągniętych przez fundusz pożyczek lub kredytów 

w stosunku do wartości aktywów netto funduszu po zaciągnięciu pożyczki lub kredytu. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę podjęcia uchwały o rozwiązaniu funduszu; 

 2) kopię uchwały, w formacie PDF, i jej uzasadnienie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) planowaną datę podziału albo połączenia jednostek uczestnictwa oraz datę dokonania 

podziału albo połączenia jednostek uczestnictwa; 

 2) wartość jednostki uczestnictwa przed podziałem albo połączeniem i po podziale albo 

połączeniu oraz proporcje podziału albo połączenia. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) w przypadku zmiany nazwy funduszu lub subfunduszu – nową nazwę wraz z informacją, 

od kiedy obowiązuje; 

 2) w przypadku zmiany szczególnego typu funduszu – wskazanie nowego typu funduszu 

wraz z datą, od której zmiana wchodzi w życie; 

 3) w przypadku zmiany rodzaju funduszu – wskazanie nowego rodzaju funduszu wraz z datą, 

od której zmiana wchodzi w życie. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, raport bieżący powinien zawierać 

informację o przyczynach niezatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, raport bieżący powinien zawierać kopię 

pozwu, w formacie PDF, wraz z informacją o dacie doręczenia pozwu. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) nazwę oraz datę utworzenia subfunduszu; 

 2) datę przydziału jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem; 
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 3) datę wpisania subfunduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę dokonania przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego 

uczestnikom subfunduszu przejmowanego; 

 2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu przejmującego w chwili 

dokonania przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego uczestnikom 

subfunduszu przejmowanego; 

 3) wartość aktywów i zobowiązań subfunduszu przejmowanego w chwili dokonania 

przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego uczestnikom subfunduszu 

przejmowanego; 

 4) datę wykreślenia subfunduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia likwidacji subfunduszu; 

 2) wskazanie przesłanek likwidacji subfunduszu; 

 3) planowany harmonogram likwidacji subfunduszu. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę rozpoczęcia likwidacji subfunduszu; 

 2) zmiany w harmonogramie likwidacji subfunduszu; 

 3) datę zakończenia likwidacji subfunduszu; 

 4) datę wykreślenia subfunduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie państwa członkowskiego; 

 2) datę rozpoczęcia, zmiany zakresu lub zakończenia zbywania jednostek uczestnictwa; 

 3) określenie zmian w zakresie zbywania jednostek uczestnictwa. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie nieprawidłowości; 

 2) wskazanie organu, który zgłosił nieprawidłowości; 

 3) szczegółowy opis przyczyn nieprawidłowości; 

 4) datę wystąpienia nieprawidłowości; 

 5) datę zgłoszenia funduszowi nieprawidłowości przez właściwy organ nadzoru państwa 

członkowskiego; 

 6) szczegółowy opis działań podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości. 

§ 10. Fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 

będący funduszem z wydzielonymi subfunduszami, jest obowiązany przesyłać informacje, o 
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których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4, 5, 8, 9, 11, 15–19, oddzielnie dla każdego subfunduszu, 

którego informacja dotyczy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7, a informacje, o których mowa w § 9 

ust. 1 pkt 2, 3, 6, 7, 22 i 23, oddzielnie dla funduszu i każdego z subfunduszy. 

Oddział 2  

Raporty bieżące funduszy inwestycyjnych zamkniętych 

§ 11. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany, z zastrzeżeniem § 12, do 

przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o: 

 1) błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat 

inwestycyjny; 

 2) niedokonaniu wyceny wartości aktywów funduszu w terminach określonych w statucie 

funduszu; 

 3) zmianie jednostek zależnych od funduszu; 

 4) utracie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, 

aktywów o wartości przekraczającej 10% wartości aktywów funduszu; 

 5) przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu i 

zwiększaniu tego przekroczenia, z wyłączeniem przypadków, w których to przekroczenie 

lub jego zwiększenie spowodowane było wyłącznie przez: 

a) zmiany cen, kursów lub wartości składników lokat posiadanych przez fundusz, 

b) zmiany wartości aktywów funduszy występujące w okresie pomiędzy zawarciem 

transakcji nabycia składnika lokat, innego niż składnik lub składniki, których dotyczy 

przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, a jej rozliczeniem, związane z 

obowiązkiem jej ujęcia w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy, 

c) zmiany wartości aktywów funduszy wynikające z transakcji przy zobowiązaniu się 

funduszu do odkupu dotyczącej składnika lokat innego niż składnik lub składniki, 

których dotyczy przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, 

d) zmiany wartości aktywów funduszu wywołane poprzez zmiany w kapitale wpłaconym 

lub wypłaconym, 

a także o stanie dostosowania aktywów funduszu do ograniczeń inwestycyjnych 

wynikających z ustawy lub statutu funduszu; 

 6) udzieleniu przez fundusz poręczenia kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania albo 

udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co 

najmniej 10% wartości aktywów netto funduszu; 

 7) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub 
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wierzytelności funduszu, których wartość stanowi co najmniej 10% wartości aktywów 

netto funduszu; 

 8) zamiarze podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych; 

 9) dokonaniu podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych; 

10) wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych; 

11) wypłacie dochodów lub przychodów ze zbycia lokat; 

12) niedokonaniu w terminie wpłaty do funduszu przez uczestnika, któremu certyfikaty 

inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej; 

13) wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego wraz 

z przytoczeniem treści uchwały towarzystwa funduszy inwestycyjnych w tej sprawie; 

14) podjęciu przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów uchwały o rozwiązaniu 

funduszu; 

15) niezatwierdzeniu przez zgromadzenie inwestorów funduszu albo walne zgromadzenie 

akcjonariuszy towarzystwa rocznego sprawozdania finansowego; 

16) utworzeniu nowego subfunduszu; 

17) zamiarze likwidacji subfunduszu; 

18) likwidacji subfunduszu; 

19) zmianie składu portfela funduszu portfelowego; 

20) zawarciu umowy, o której mowa w art. 185 ust. 6 ustawy, albo jej wypowiedzeniu, albo 

rozwiązaniu; 

21) zawarciu umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami albo jej 

wypowiedzeniu, albo rozwiązaniu; 

22) zakończeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne i przydziale certyfikatów; 

23) niedojściu emisji do skutku; 

24) odstąpieniu od przeprowadzenia emisji; 

25) wniesieniu do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

26) podjęciu decyzji w sprawie połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego 

utworzonego funduszu za bieżący okres sprawozdawczy z księgami rachunkowymi i 

sprawozdaniem finansowym za następny okres sprawozdawczy; 

27) sporządzeniu warunków emisji; 

28) emisji obligacji; 

29) zmianie niektórych danych charakteryzujących fundusz obejmujących: 

a) nazwę funduszu lub subfunduszu, 
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b) szczególny typ funduszu, 

c) rodzaj funduszu; 

30) zawarciu umowy darowizny wraz z załączoną kopią umowy, w formacie PDF; 

31) ustanowieniu zastawu na aktywach funduszu, jeżeli łączna kwota zastawionych aktywów 

przekracza 5% aktywów funduszu, wraz z załączoną kopią umowy, w formacie PDF; 

32) wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu 

wyceny. 

2. Fundusz przekazuje raport o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z 

ustawy lub statutu również w przypadku przekroczenia tych ograniczeń spowodowanego przez 

rozliczenie transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b i c, w przypadku gdy w dniu zawarcia 

tej transakcji miało miejsce dostosowanie przekroczenia ograniczenia inwestycyjnego, które 

spowodowało uprzednio powstanie obowiązku przekazania raportu bieżącego na podstawie 

ust. 1 pkt 5. Przepis ust. 1 pkt 5 odnoszący się do stanu dostosowania aktywów funduszu do 

wymagań określonych w ustawie lub statucie stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat 

inwestycyjny; 

 2) wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat 

inwestycyjny; 

 3) wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat 

inwestycyjny; 

 4) przyczyny powstania błędu w wycenie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat 

inwestycyjny, a w przypadku gdy: 

a) błąd został popełniony wskutek niezastosowania się pracowników do obowiązujących 

procedur – do raportu należy dołączyć kopie, w formacie PDF, części dokumentu 

procedury, z której niezastosowaniem związane było powstanie błędnej wyceny, oraz 

zwięzły opis przyczyn niezastosowania się pracownika do tej procedury, 

b) błąd został popełniony w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania systemu 

informatycznego służącego do prowadzenia rachunkowości funduszu inwestycyjnego – 

należy do raportu dołączyć dokładny opis zaistniałej nieprawidłowości, a w przypadku 

gdy z okoliczności wynika, że błąd został spowodowany umyślnie przez pracownika, 

wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za jego zaistnienie, 

c) błąd został popełniony w wyniku pomyłki pracownika, przy czym nie zostały 

przekroczone postanowienia procedur wewnętrznych – w raporcie należy wskazać 
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charakter pomyłki; 

 5) wskazanie, czy tego rodzaju błąd miał miejsce w przeszłości, z opisem podjętych wówczas 

działań; 

 6) sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu zamkniętego, od których 

fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów 

netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę, w której upłynął termin dokonania obowiązkowej wyceny wartości aktywów 

funduszu; 

 2) wskazanie przyczyny niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu; 

 3) wskazanie, czy tego rodzaju niedokonanie miało miejsce w przeszłości, z opisem 

podjętych wówczas działań; 

 4) informację o działaniach, jakie towarzystwo podjęło lub zamierza podjąć w celu 

zapobieżenia powstaniu podobnych sytuacji w dalszej działalności funduszu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) listę jednostek zależnych ze wskazaniem firmy, siedziby i kraju siedziby oraz adresu 

jednostki zależnej; 

 2) wskazanie charakteru zależności. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) nazwę podmiotu, którego zdarzenie dotyczy; 

 2) datę wystąpienia zdarzenia; 

 3) charakter zdarzenia; 

 4) charakterystykę utraconych aktywów; 

 5) wartość ewidencyjną i szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów; 

 6) opis przewidywanych skutków utraty aktywów dla dalszej działalności funduszu lub 

jednostki od niego zależnej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2, raport bieżący sporządza się w 

formie zestawienia obejmującego przedstawione w porządku chronologicznym informacje o 

przekroczeniach ograniczeń inwestycyjnych, zwiększeniach tych przekroczeń oraz o 

dostosowaniu stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie, które wystąpiły 

w danym dniu, a także informacje o wszystkich przekroczeniach oraz o zwiększeniach tych 

przekroczeń, które wystąpiły w dniach poprzedzających ten dzień, a nie zostały dostosowane 

do wymagań określonych w ustawie lub statucie, na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do rozporządzenia. Fundusz przekazuje raport z chwilą wystąpienia jednego ze 
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zdarzeń: przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, zwiększenia przekroczenia lub 

dostosowania stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) firmę (nazwę) podmiotu, któremu zostało udzielone poręczenie lub gwarancja; 

 2) łączną kwotę kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania, które w całości lub w części 

zostało odpowiednio poręczone lub zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem 

wysokości poręczenia lub gwarancji udzielonej przez fundusz; 

 3) okres, na jaki zostały udzielone poręczenie lub gwarancja; 

 4) warunki finansowe, na jakich poręczenie lub gwarancja zostały udzielone, z określeniem 

wynagrodzenia funduszu za udzielenie poręczenia lub gwarancji; 

 5) charakter powiązań pomiędzy funduszem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub 

pożyczkę. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) przedmiot postępowania; 

 2) wartość przedmiotu sporu; 

 3) datę wszczęcia postępowania; 

 4) oznaczenie stron wszczętego postępowania; 

 5) stanowisko funduszu. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, raport bieżący powinien określać 

planowaną datę oraz sposób dokonania podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych; 

 2) liczbę certyfikatów inwestycyjnych przed podziałem albo połączeniem i po podziale albo 

połączeniu; 

 3) wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny przed i po 

podziale albo połączeniu. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

 2) liczbę certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie 

wykupywania; 

 3) liczbę certyfikatów inwestycyjnych funduszu pozostałą po zakończeniu wykupywania 

certyfikatów inwestycyjnych; 

 4) wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny, po której dokonano 

wykupu certyfikatów inwestycyjnych. 
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13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat; 

 2) określenie kwoty podlegającej wypłacie; 

 3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów funduszu; 

 4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość 

aktywów netto na certyfikat inwestycyjny; 

 5) wskazanie składników lokat, z których zbyciem związana była wypłata przychodów. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę, w której upłynął termin do dokonania wpłaty na certyfikaty; 

 2) wskazanie uczestnika, który nie dokonał wpłaty na certyfikaty w terminie; 

 3) liczbę certyfikatów nieopłaconych, które są w posiadaniu tego uczestnika; 

 4) wysokość wpłaty, która powinna być dokonana. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, raport bieżący powinien zawierać datę 

podjęcia uchwały wraz z przytoczeniem jej treści oraz uzasadnienia. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, raport bieżący powinien zawierać datę 

podjęcia uchwały wraz z przytoczeniem jej treści oraz uzasadnienia. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, raport bieżący powinien zawierać 

informację o przyczynach niezatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) oznaczenie subfunduszu oraz datę jego utworzenia; 

 2) datę wpisania subfunduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia likwidacji subfunduszu; 

 2) wskazanie przesłanek likwidacji subfunduszu; 

 3) planowany harmonogram likwidacji subfunduszu. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę rozpoczęcia likwidacji subfunduszu; 

 2) zmiany w harmonogramie likwidacji subfunduszu; 

 3) datę zakończenia likwidacji subfunduszu; 

 4) datę wykreślenia subfunduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę zmiany składu portfela; 

 2) przyczyny zmiany składu portfela; 

 3) wskazanie składników portfela, których dotyczyły zmiany, oraz zakresu zmian. 
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22. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) firmę (nazwę) podmiotu, z którym zawarto lub rozwiązano umowę albo z którym umowa 

została wypowiedziana; 

 2) datę zawarcia, rozwiązania albo wypowiedzenia umowy; 

 3) przyczyny rozwiązania albo wypowiedzenia umowy; 

 4) przedmiot umowy; 

 5) charakter powiązań istniejących pomiędzy funduszem a podmiotem, z którym zawarto lub 

rozwiązano umowę albo z którym umowa została wypowiedziana. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) firmę (nazwę) podmiotu, z którym zawarto lub rozwiązano umowę albo z którym umowa 

została wypowiedziana; 

 2) datę zawarcia, rozwiązania albo wypowiedzenia umowy; 

 3) przyczyny rozwiązania albo wypowiedzenia umowy; 

 4) przedmiot umowy; 

 5) charakter powiązań istniejących pomiędzy funduszem a podmiotem, z którym zawarto lub 

rozwiązano umowę albo z którym umowa została wypowiedziana. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne; 

 2) datę przydziału certyfikatów inwestycyjnych; 

 3) liczbę certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem zapisów; 

 4) oznaczenie emisji i serii certyfikatów inwestycyjnych; 

 5) liczbę certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy; 

 6) liczbę certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone; 

 7) ceny, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane; 

 8) firmy (nazwy) subemitentów albo podmiotów, które zobowiązały się w umowie z 

towarzystwem lub funduszem do objęcia na własny rachunek całości lub części 

certyfikatów będących przedmiotem emisji, wraz z określeniem liczby certyfikatów 

inwestycyjnych, które objęli w wykonaniu umowy, oraz określeniem faktycznej ceny 

jednostki certyfikatu inwestycyjnego (cena emisyjna po odliczeniu wynagrodzenia za 

objęcie jednostki certyfikatu w wykonaniu umowy); 

 9) wartość zebranych wpłat do funduszu; 

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na: 

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia zapisów na certyfikaty inwestycyjne, 
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b) koszty wynagrodzenia subemitentów albo podmiotów, o których mowa w pkt 8, 

oddzielnie dla każdego subemitenta albo podmiotu. 

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 23, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) oznaczenie serii i emisji; 

 2) łączną wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji; 

 3) przyczynę niedojścia emisji do skutku; 

 4) datę rozpoczęcia i zakończenia zwrotu wpłat. 

26. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 24, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) oznaczenie serii i emisji; 

 2) informację o przyczynach odstąpienia od przeprowadzenia emisji. 

27. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 25, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) łączną wartość wniesionych do funduszu papierów wartościowych (z wyszczególnieniem 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu); 

 2) wskazanie nazw, kodów oraz innych cech jednoznacznie identyfikujących wniesione 

papiery wartościowe lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 

 3) łączną wartość wniesionych do funduszu udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

 4) daty dokonania czynności, o których mowa w pkt 1 i 2; 

 5) określenie skutków wpłat do funduszu w papierach wartościowych i udziałach w spółkach 

z ograniczoną odpowiedzialnością na politykę inwestycyjną funduszu. 

28. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) warunki emisji; 

 2) przytoczenie treści zmian w warunkach emisji; 

 3) datę dokonania zmian w warunkach emisji. 

29. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 28, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony; 

 2) określenie rodzaju emitowanych obligacji; 

 3) wielkość emisji; 

 4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia; 

 5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji; 

 6) formę i wysokość zabezpieczenia obligacji z oznaczeniem podmiotu udzielającego 

zabezpieczenia; 

 7) informację o niedojściu emisji do skutku z powodu nieosiągnięcia progu emisji; 
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 8) informację o zmianie banku-reprezentanta; 

 9) informację o znaczącej zmianie przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego w związku z 

emisją, z określeniem przyczyn tej zmiany; 

10) informację o nabyciu przez fundusz obligacji w celu ich umorzenia; 

11) informację o zastosowaniu przez bank-reprezentanta środków mających na celu ochronę 

praw obligatariuszy – wraz ze wskazaniem tych środków. 

30. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 29, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) w przypadku zmiany nazwy funduszu lub subfunduszu – nową nazwę wraz ze 

wskazaniem, od kiedy obowiązuje; 

 2) w przypadku zmiany szczególnego typu funduszu – wskazanie nowego typu funduszu 

wraz ze wskazaniem daty, od której zmiana wchodzi w życie; 

 3) w przypadku zmiany typu funduszu – wskazanie nowego typu funduszu wraz ze 

wskazaniem daty, od której zmiana wchodzi w życie. 

31. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 32, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę wyceny; 

 2) wartość aktywów netto; 

 3) wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny; 

 4) w przypadku gdyby wartość, o której mowa w pkt 3, była nie większa niż zero – 

wyjaśnienie przyczyn zaistnienia takiego zdarzenia. 

§ 12. 1. Fundusz zamknięty, który podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z 

rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów, przesyła, w formie raportu 

bieżącego, wyłącznie informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, 5, 16, 26, 30 i 31. 

2. Fundusz zamknięty, który podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z 

regulaminów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie, przesyła, w 

formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w: 

 1) § 11 ust. 1 pkt 3, 5, 16, 26, 30 i 31; 

 2) § 11 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6–15, 17–25 i 28 – o ile z regulaminów tych nie wynika obowiązek 

dostarczenia ich Komisji. 

§ 13. Fundusz inwestycyjny zamknięty będący funduszem z wydzielonymi subfunduszami 

jest obowiązany przesyłać informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 5, 8–12, 16–18 i 22–

25, oddzielnie dla każdego subfunduszu, którego informacja dotyczy, a informacje, o których 

mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i pkt 30 i 31, oddzielnie dla funduszu i każdego z subfunduszy. 

Oddział 3  

Informacje bieżące funduszy inwestycyjnych 
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§ 14. 1. Fundusz jest obowiązany do przekazywania, w formie informacji bieżącej, danych 

dotyczących: 

 1) zmian w prospekcie informacyjnym funduszu inwestycyjnego oraz skrócie tego prospektu; 

 2) zawarcia umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego – w 

przypadku zmiany depozytariusza; 

 3) wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu 

inwestycyjnego; 

 4) zmian w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego; 

 5) zawarcia lub rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników 

funduszu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) prospekt informacyjny lub skrót prospektu; 

 2) odrębne przytoczenie treści zmian w prospekcie informacyjnym lub skrócie prospektu; 

 3) datę udostępnienia uczestnikom funduszu prospektu informacyjnego wraz ze zmianami; 

 4) datę publikacji skrótu prospektu oraz zmian w skrócie prospektu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr aktywów funduszu; 

 2) firmę, siedzibę i adres podmiotu, z którym zawarto umowę o prowadzenie rejestru 

aktywów funduszu; 

 3) załączoną kopię umowy, w formacie PDF. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę wypowiedzenia umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu; 

 2) termin rozwiązania umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu; 

 3) wskazanie strony wypowiadającej umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu; 

 4) uzasadnienie wypowiedzenia umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, informacja bieżąca powinna zawierać 

wykaz zmian w umowie wraz ze zwięzłym opisem przyczyn ich wprowadzenia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę zawarcia lub rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników 

funduszu; 

 2) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, z którym zawarto lub rozwiązano umowę o 

prowadzenie rejestru uczestników funduszu; 

 3) przyczyny rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu. 

Oddział 4  
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Sprawozdania okresowe funduszy inwestycyjnych 

§ 15. 1. Fundusz inwestycyjny jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2–4, dostarczać 

Komisji sprawozdania okresowe w formie: 

 1) sprawozdań kwartalnych; 

 2) półrocznych sprawozdań finansowych; 

 3) rocznych sprawozdań finansowych. 

2. Fundusz zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne jest zwolniony z 

obowiązku określonego w ust. 1, o ile publikuje (dostarcza Komisji) sprawozdania kwartalne, 

półroczne lub roczne na podstawie rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów 

albo na podstawie regulaminów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o 

obrocie. 

3. Fundusz zamknięty prowadzący rachunkowość zgodnie z MSR dostarcza Komisji, 

łącznie ze sprawozdaniami, o których mowa w ust. 1, dane finansowe na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego sprawozdania. 

4. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami przekazuje wyłącznie sprawozdania kwartalne 

subfunduszy. 

5. W przypadku rozpoczęcia likwidacji funduszu inwestycyjnego bądź subfunduszu jest on 

zwolniony z obowiązku określonego w ust. 1. Zwolnienia nie stosuje się w przypadku 

sprawozdania kwartalnego, które powinno zostać sporządzone na dzień przypadający przed 

dniem rozpoczęcia likwidacji. 

§ 16. 1. Sprawozdanie kwartalne funduszu oraz subfunduszu powinno zawierać dane 

sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad 

wyceny aktywów i ustalania zobowiązań oraz pomiaru wyniku z operacji, określonych na dzień 

wyceny. 

2. Sprawozdanie kwartalne funduszu oraz subfunduszu powinno zawierać co najmniej 

podstawowe dane identyfikujące podmiot. 

3. Sprawozdanie kwartalne zawiera w szczególności następujące składniki, opisane w 

załączniku nr 6 do rozporządzenia: 

 1) bilans – zawierający dane według stanu na koniec kwartału, którego sprawozdanie 

dotyczy; 

 2) rachunek wyniku z operacji – zawierający dane za kwartał objęty sprawozdaniem; 

 3) zestawienie lokat – zawierające dane według stanu na koniec kwartału, którego 

sprawozdanie dotyczy. 

4. Informacje zawarte w bilansie, rachunku wyniku z operacji i zestawieniu lokat wykazuje 
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się w złotych polskich, z zaokrągleniem do 1 grosza, a w przypadku, o którym mowa w art. 13 

oraz art. 166 ustawy, w walucie, w której są prowadzone księgi rachunkowe funduszu. 

5. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i 

ustalania zobowiązań oraz pomiaru wyniku z operacji należy dodatkowo w sprawozdaniu 

kwartalnym zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać 

jej wpływ na wynik z operacji i wartość aktywów netto. 

6. Sprawozdanie kwartalne funduszu zamkniętego sporządzającego sprawozdania 

finansowe zgodnie z MSR jest dostarczane Komisji w zakresie zgodnym z MSR, z 

zastrzeżeniem § 15 ust. 3. 

7. Ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, na który sporządza się sprawozdanie 

kwartalne i w tym celu dokonuje wyceny aktywów i pasywów funduszu albo subfunduszu oraz 

ustalenia wyniku z operacji, jest ostatni dzień odpowiedniego kwartału roku kalendarzowego. 

§ 17. Zawartość półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych funduszu otwartego, 

specjalistycznego funduszu otwartego oraz funduszu zamkniętego określają przepisy 

rozporządzenia o rachunkowości funduszy, z wyłączeniem funduszu zamkniętego 

prowadzącego rachunkowość zgodnie z MSR. 

Rozdział 4 

Zbiorcze raporty bieżące towarzystw 

§ 18. 1. Towarzystwo jest obowiązane do przekazywania, w formie zbiorczego raportu 

bieżącego, informacji o: 

 1) zawarciu przez fundusz lub towarzystwo z podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd sprawozdań finansowych funduszy 

lub umowy o wykonanie innych usług dotyczących sprawozdań finansowych funduszy; 

 2) rozwiązaniu albo wypowiedzeniu przez fundusz, towarzystwo lub przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub umowy o 

wykonanie innych usług dotyczących sprawozdań finansowych funduszu, zawartej z 

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych; 

 3) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych; 

 4) wartości aktywów, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadającej na 

jednostkę uczestnictwa w dniach wyceny; 

 5) udziale w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej lub spółki notowanej na 

rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 
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członkowskim, lub spółki notowanej na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na 

innym rynku zorganizowanym; 

 6) zawarciu umowy przez fundusz inwestycyjny, której przedmiotem jest sprzedaż papierów 

wartościowych lub praw majątkowych, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym 

przez to samo towarzystwo oraz o istotnych warunkach zawartej umowy; 

 7) zawarciu umowy przez fundusz inwestycyjny, której przedmiotem są papiery wartościowe 

lub prawa majątkowe, z towarzystwem, które zarządza tym funduszem inwestycyjnym, 

działającym we własnym imieniu na rachunek zbiorczego portfela papierów 

wartościowych, lub z klientem, dla którego towarzystwo, które zarządza tym funduszem 

inwestycyjnym, wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden 

lub większa ilość instrumentów finansowych, oraz o istotnych warunkach zawartej 

umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać: 

 1) wskazanie nazw funduszy, których raport dotyczy; 

 2) dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, z którym zawarta 

została umowa o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych 

funduszu, ze wskazaniem: 

a) firmy, siedziby i adresu, 

b) imienia i nazwiska biegłego rewidenta, który w imieniu podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych dokonuje badania, przeglądu lub innej usługi 

dotyczącej sprawozdań finansowych funduszu, o ile w umowie imiennie wskazano 

biegłego rewidenta, 

c) podstawy uprawnień podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz 

biegłego rewidenta, który w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych dokonuje badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań 

finansowych, o ile w umowie imiennie wskazano biegłego rewidenta; 

 3) datę zawarcia oraz wskazanie okresu, na jaki została zawarta umowa z podmiotem 

uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać: 

 1) wskazanie nazw funduszy, których raport dotyczy; 

 2) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji podmiotu uprawnionego do 
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badania czy z decyzji funduszu lub towarzystwa; 

 3) datę i przyczyny wypowiedzenia umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać: 

 1) wskazanie nazw funduszy, których raport dotyczy; 

 2) datę zawarcia oraz datę rozwiązania umowy; 

 3) datę faktycznego rozpoczęcia zbywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać zestawienie miesięczne w zakresie i formie wskazanej w załączniku nr 7 do 

rozporządzenia. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać informację o udziale w walnym zgromadzeniu sporządzoną na formularzu, którego 

wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zbiorczy raport bieżący powinien zawierać 

zestawienie wszystkich transakcji zawartych przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez 

towarzystwo za okresy od pierwszego do czternastego dnia danego miesiąca oraz od 

piętnastego dnia do ostatniego dnia danego miesiąca, wykazanych w porządku 

chronologicznym na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, zbiorczy raport bieżący powinien zawierać 

zestawienie miesięczne wszystkich transakcji zawartych przez fundusz inwestycyjny 

zarządzany przez towarzystwo, wykazanych w porządku chronologicznym na formularzu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia. 

Rozdział 5 

Terminy przekazywania raportów bieżących, informacji bieżących i sprawozdań 

okresowych 

§ 19. 1. Raporty bieżące i informacje bieżące towarzystwa dostarcza się Komisji, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, w terminie 4 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia 

przez towarzystwo o nim wiadomości. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 18, raport bieżący dostarcza się 

następnego dnia roboczego po dniu wystąpienia zdarzenia lub powzięcia przez towarzystwo 

wiadomości o nim. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 16, raport bieżący dostarcza się w 

terminie miesiąca od zakończenia czwartego kwartału roku. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 38, raport bieżący dostarcza się w 
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terminie miesiąca od zakończenia pierwszego roku działalności towarzystwa. 

5. Sprawozdanie miesięczne towarzystwa, o którym mowa w § 6 ust. 1, dostarcza się nie 

później niż do dwudziestego dnia następnego miesiąca. 

6. Półroczne sprawozdanie finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych wraz z 

dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 1, dostarcza się po dokonaniu przeglądu przez 

biegłego rewidenta, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

towarzystwo raportu z przeglądu. 

7. Roczne sprawozdanie finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych wraz z 

dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 2, dostarcza się po zbadaniu przez biegłego 

rewidenta, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez towarzystwo opinii 

biegłego rewidenta i raportu z badania. 

8. Roczne sprawozdanie finansowe towarzystwa wraz z dokumentami, o których mowa w 

§ 6 ust. 3, dostarcza się po zbadaniu przez biegłego rewidenta, nie później jednak niż w terminie 

7 dni od dnia otrzymania przez towarzystwo opinii biegłego rewidenta i raportu z badania, a 

także nie później niż na 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy towarzystwa, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

9. Roczne sprawozdanie z kontroli wewnętrznej, o którym mowa w § 8, dostarcza się w 

terminie 1 miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy. 

§ 20. 1. Raporty bieżące i informacje bieżące funduszy dostarcza się Komisji, z 

zastrzeżeniem ust. 2, następnego dnia roboczego po dniu wystąpienia zdarzenia lub powzięcia 

przez fundusz wiadomości o nim, z zastrzeżeniem ust. 2–7. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 8, 13, 14, 20 i 21 oraz w § 11 ust. 1 

pkt 3, 7, 14, 15, 20, 21, 26 i 27, raport bieżący dostarcza się w terminie 4 dni roboczych od 

wystąpienia zdarzenia lub powzięcia przez fundusz wiadomości o nim. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 13, raport bieżący przekazuje się co 

najmniej na 22 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów, zaś w sytuacji gdy 

zgromadzenie inwestorów jest zwoływane na żądanie uczestników funduszu, raport bieżący 

przekazuje się co najmniej na 8 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 22 i 23, raport bieżący przekazuje się w 

terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, informację bieżącą dostarcza się w 

terminie 4 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia przez fundusz informacji o 

nim. 

6. Sprawozdanie kwartalne funduszu oraz sprawozdanie kwartalne subfunduszu powinny 
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zostać przekazane w terminie 35 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego 

dotyczą. 

7. Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu oraz półroczne połączone sprawozdanie 

finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, z dołączonymi półrocznymi 

jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy oraz z oświadczeniami 

depozytariusza i raportami z przeglądu sporządzonymi przez biegłego rewidenta, powinny 

zostać dostarczone niezwłocznie po sporządzeniu raportu przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od daty 

zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. 

8. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne połączone sprawozdanie 

finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, z dołączonymi rocznymi jednostkowymi 

sprawozdaniami finansowymi subfunduszy oraz z oświadczeniami depozytariusza, opiniami 

biegłego rewidenta i raportami z badania, powinny zostać przekazane niezwłocznie po ich 

zbadaniu przez biegłego rewidenta, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego. 

9. Terminy wskazane w ust. 6–8 stosuje się również do funduszy zamkniętych, 

prowadzących rachunkowość zgodnie z MSR. 

§ 21. 1. Zbiorcze raporty bieżące towarzystwa dostarcza się Komisji w terminie 4 dni 

roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości przez towarzystwo, z 

zastrzeżeniem ust. 2–5. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 4, zbiorczy raport bieżący dostarcza 

się w terminie 4 dni roboczych od zakończenia miesiąca. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 5, zbiorczy raport bieżący dostarcza 

się w terminie 4 dni roboczych od zakończenia kwartału. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 6, zbiorcze raporty bieżące dostarcza się 

w terminie 4 dni roboczych od zakończenia okresu, którego dotyczą. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 7, zbiorcze raporty bieżące dostarcza się 

w terminie 4 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 

§ 22. W przypadku gdy koniec terminu przekazania sprawozdania okresowego przypada 

na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony 

odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym 

dniu. 

§ 23. Raporty bieżące, informacje bieżące, zbiorcze raporty bieżące towarzystw oraz 

sprawozdania okresowe towarzystwa lub funduszu, a także zbiorczego portfela papierów 
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wartościowych lub funduszu są dostarczane za pomocą systemu informatycznego, o którym 

mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i 

warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty 

nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 25, poz. 188). 

 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 24. Przepisy rozporządzenia w zakresie sprawozdań kwartalnych funduszy 

inwestycyjnych i sprawozdań miesięcznych towarzystw mają po raz pierwszy zastosowanie do 

sprawozdań sporządzanych za okres rozpoczynający się w dniu 1 października 2009 r. lub 

kończący się po tym dniu. 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
7)

 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
 . 
7)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w 

sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej 

towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji 

Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1235), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia …. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych 

oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. …). 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik Nr 1  

WZÓR 

SKŁAD AKCJONARIUSZY TOWARZYSTWA 

Akcjonariusze towarzystwa .......... 

Stan na dzień ............................... 

 

Lp. 

Firma (nazwa) 

lub imię i 

nazwisko 

Siedziba i kraj 

siedziby 
Adres 

Liczba akcji Procent ogólnej liczby 

głosów na walnym 

zgromadzeniu 

akcjonariuszy 

Procentowy udział w 

kapitale zakładowym uprzywilejowane 

co do głosu 

nieuprzywilejowane 

co do głosu 

1  2  3  4  5  6  7  8 
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Załącznik Nr 2  

WZÓR 

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD ......... DO ......... 

CZĘŚĆ A 
 

Lp. 
 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

 Wiersz 
 

 Stan na ostatni dzień 

danego miesiąca w okresie 

sprawozdawczym w tys. zł 

 Dane narastająco od 

początku okresu 

sprawozdawczego w tys. zł 

I  WYBRANE DANE O AKTYWACH  1  X  X 

1  Aktywa ogółem  2    X 

2  Środki pieniężne  3    X 

3  Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski  4    X 

4  Należności, w tym:  5  X 

a)  należności od funduszy inwestycyjnych  6  X 

- nieprzeterminowane  7  X 

- przeterminowane od 0 do 30 dni  8  X 

- przeterminowane od 31 do 90 dni  9  X 

- Przeterminowane od 91 do 180 dni  10  X 

- Przeterminowane od 181 do 360 dni  11  X 

- Przeterminowane powyżej 360 dni  12  X 

b)  inne należności   13  X 

5  Udziały i akcje spółek  14    X 

6  Jednostki uczestnictwa  15    X 

7  Certyfikaty inwestycyjne  16    X 

8  Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych  17    X 

9  Akcje własne towarzystwa  18    X 

10  Wierzytelności, prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, prawa, o których mowa w 

art. 147 ust. 1, określone w art. 65 ust. 6 ustawy 

 19 

 

  

 

 X 

 

11 

 

 Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw, o 

których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy)  

 20 

 

  

 

 X 

 

II  DANE O KAPITALE WŁASNYM  21  X  X 

1 

 

 Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 1 z 

uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy)  

 22 

 

  

 

 X 

 

2  Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 50 ust. 2 z  23     
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 uwzględnieniem ust. 3 i 4a pkt 1 ustawy), w tym:   

a)  poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy  24    X 

b)  zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy  25    X 

c)  zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy  26  X 

3  Kapitał własny, w tym: *  27    X 

a)  wynik finansowy netto w okresie sprawozdawczym  28    

b)  kapitał zakładowy  29   X 

c)  kapitał zapasowy  30   X 

d)  pozostałe kapitały rezerwowe  31   X 

e)  kapitał z aktualizacji wyceny  32   X 

III  ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM:  33   X 

1  Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych  34   X 

2  Zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych  35    

IV 
 

 ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU 

EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚĆ PORĘCZEŃ 

 36  X 

 

 X 

 

1  Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji  37    X 

2  Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji  38     

3  Wielkość poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego  39    X 

V  WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH  40  X  X 

1  Przychody ogółem, w tym:  41     

a)  przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi  42   

b)  przychody z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami na zlecenie  43   

c)  przychody z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych 

 44   

d)  przychody z tytułu prowadzenia usług doradztwa inwestycyjnego  45   

e)  przychody z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych 

 46 

 

  

e) 

 

 przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwo 

 47 

 

  

f) 

 

 przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa 

 48 

 

  

g) 

 

 przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych 

 49 

 

  

h)  przychody z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych  50   

2  Koszty ogółem, w tym:  51   

a)  koszty stałe  52   

b)  koszty zmienne, w tym:  53   

-  koszty zmienne dystrybucji, w tym:  54   
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VI  DANE UZUPEŁNIAJĄCE  55  X  X 

1  Wartość zarządzanych aktywów (wiersze 42+43)   56    X 

2  Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych  57   X 

3  Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych  58   X 

4  Wartość zarządzanych cudzych pakietów papierów wartościowych na zlecenie  59   X 

5  Wartość nadwyżki kapitału własnego ponad limit określony w art. 50 ust. 4 z 

uwzględnieniem ust. 4a pkt 1 ustawy 

 60   X 

 

6  Kurs EURO  61   X 

 

* W przypadku spadku wartości kapitałów własnych poniżej poziomu wskazanego w wierszu 13 albo 14 (należy wziąć pod uwagę pozycję o większej wartości) 

należy wskazać przyczyny oraz kroki podjęte w celu doprowadzenia do spełnienia przez towarzystwo wymogów ustawowych w zakresie utrzymywania 

kapitałów własnych na odpowiednim poziomie. 

CZĘŚĆ B 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 5 
 

Lp.  Udziały i akcje  Data nabycia  Cel/przyczyny nabycia  Wartość 

I  Udziały spółek:    

1  o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy    

-      

2  o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy    

-     

3  o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy    

-     

II  Akcje    

1  o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy    

-     

2  o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy    

-     

3  o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy    

-      

4  o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy    

-      

III  Razem    
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Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 6 
 

Lp. 
 

 Jednostki 

uczestnictwa 

 Podstawa prawna nabycia 

jednostek uczestnictwa 

 Data nabycia 

jednostek uczestnictwa 

 Liczba 
 

 Wartość 
 

1      

2      

3  Razem     

 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 7 
 

Lp. 
 

 Certyfikaty 

inwestycyjne 

 Podstawa prawna nabycia 

certyfikatów inwestycyjnych 

 Data nabycia certyfikatów 

inwestycyjnych 

 Liczba 
 

 Wartość 
 

1      

2      

3  Razem     

 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 8 
 

Lp.  Tytuły uczestnictwa zbiorczych portfeli papierów wartościowych  Liczba  Wartość 

1    

2    

3  Razem   

 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 11 
 

Lp. 
 

 Należności z tytułu wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, praw, o których mowa w art. 147 

ust. 1 ustawy 

(art. 65 ust. 7 ustawy) 
 

 Nazwa 

funduszu 
 

 Wartość 
 

1  należności z tytułu wierzytelności:   

-     

2  należności z tytułu praw do świadczeń z tytułu wierzytelności:   

-    

3  należności z tytułu praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy:   

a)  własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami:   

-     

b)  własności lub współwłasności budynków i lokali stanowiących odrębną własność:   

-    

c)  własności lub współwłasności statków morskich:   
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-    

d)  użytkowania wieczystego:   

-    

4  Razem   

 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 43 
 

Lp. 
 

 Koszty zmienne dystrybucji 
 

 Dodatkowy komentarz odnośnie do 

klasyfikacji kosztów 

 Nazwa 

funduszu 

 Wartość 
 

1 

 

 pozostające w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem 

do realizacji i realizowaniem zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany 

jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem 

zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem: 

   

-      

2 

 

 stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim 

związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez 

towarzystwo: 

   

-      

3 

 

 poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego 

zarządzanego przez towarzystwo - w zakresie, w jakim koszty te nie były 

pokrywane przez fundusz: 

   

-      

4  Razem    

 

CZĘŚĆ C 

Informacje dotyczące zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych 
 

Lp. 

Składniki zbiorczego portfela papierów wartościowych 
Wartość wg 

ostatniej 

wyceny w 

okresie 

Wartość 

wg ceny 

nabycia 
 

Udział w 

aktywach 

netto 

zbiorczego 

portfela 

(%) 
 

 

(oznaczenie zbiorczego protfela papierów wartościowych) 
 

 

 

 

 

 

I  Papiery wartościowe:    

1  Akcje:    



– 52 – 

-      

2  Warranty subskrypcyjne:    

-      

3  Prawa do akcji:    

-      

4  Prawa poboru:    

-      

5  Kwity depozytowe:    

-      

6  Listy zastawne:    

-     

7  Obligacje skarbowe:    

-     

8  Obligacje komercyjne:    

-      

9  Weksle:    

-      

10  Inne:    

-      

II  Waluty:    

-      

III  Instrumenty pochodne:    

1  Wystandaryzowane instrumenty pochodne:    

-      

2  Niewystandaryzowane instrumenty pochodne:    

-     

IV 
 

 Prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku 

rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji: 

   

-     

V  Instrumenty rynku pieniężnego:    

1  Obligacje skarbowe:    

-     

2  Bony skarbowe:    

-      

3  Obligacje komercyjne:    

-      

4  Inne:    

-      
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5  Jednostki uczestnictwa:    

-      

VI  Certyfikaty inwestycyjne:    

     

VII  Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą:    

-     
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Załącznik Nr 3  

WZÓR 

1. Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu ........ 

Nr raportu: ............ 

Data raportu: ......... 

Lp. 
 

Data 

przekroc

zenia 
 

Data 

zwiększenia 

przekroczenia 
 

Data 

dostoso

wania 
 

Naruszony 

artykuł 

ustawy lub 

statutu
1)

 

 

Minimalna 

stawka 

kryterium
2)

 

 

Maksymalna 

stawka 

kryterium
3)

 

 

Rodzaj 

składnika 

(składników)
4)

 

 

Przyczyna 

przekroczenia 

limitów
5)

 

 

Procentowy lub 

ilościowy udział 

określonego 

składnika 

(składników) w 

aktywach 

funduszu w dniu 

poprzedzającym 

dzień 

przekroczenia 
 

Procentowy lub 

ilościowy udział 

określonego składnika 

(składników) w 

aktywach funduszu w 

dniu przekroczenia/w 

dniu, w którym 

nastąpiło powiększenie 

istniejącego 

przekroczenia/w dniu 

dostosowania 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

           

           

           

 

2. Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych subfunduszu ......... 

 

Lp. 
 

Data 

przekroc

zenia 
 

Data 

zwiększenia 

przekroczeni

a 
 

Data 

dostoso

wania 
 

Naruszony 

artykuł 

ustawy lub 

statutu
1)

 

 

Minimalna 

stawka 

kryterium
2)

 

 

Maksymalna 

stawka 

kryterium
3)

 

 

Rodzaj 

składnika 

(składników)
4)

 

 

Przyczyna 

przekroczenia 

limitów
5)

 

 

Procentowy lub 

ilościowy udział 

określonego 

składnika 

(składników) w 

aktywach 

funduszu w dniu 

poprzedzającym 

dzień 

przekroczenia 

Procentowy lub 

ilościowy udział 

określonego składnika 

(składników) w 

aktywach funduszu w 

dniu przekroczenia/w 

dniu, w którym 

nastąpiło powiększenie 

istniejącego 

przekroczenia/w dniu 

dostosowania 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
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______ 
1)

 Pozycja zawiera numer artykułu ustawy oraz numer odpowiedniego przepisu statutu. 
2)

 Pozycja zawiera minimalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu. 
3)

 Pozycja zawiera maksymalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu. 
4)

 Pozycja zawiera oznaczenia pozwalające na jednoznaczną identyfikację składnika aktywów, którego dotyczy przekroczenie, w formie odpowiadającej tej 

wskazanej w Zestawieniu lokat funduszu. 
5)

 Przyczyna przekroczenia powinna być opisana w sposób wyczerpujący, wskazujący na konkretne okoliczności związane z jego zaistnieniem. 

Objaśnienia: 

1. W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych w tabelach pod wierszem zawierającym informacje o tym przekroczeniu należy dodać 

nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

należy dodać kolejny wiersz. 

2. W przypadku dostosowania stanu aktywów nie wypełnia się w tabelach kolumny 4 w wierszu zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o 

dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym: 

a) po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo 

b) po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżeli zwiększenie przekroczenia wystąpiło - w kolumnach 4 i 11. 

3. W przypadku poinformowania w raporcie o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w 

kolejnym raporcie. 

4. W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie 

lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż 

zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub 

odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszu). 
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Załącznik Nr 4  

WZÓR 

Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych subfunduszu ........................ funduszu ......
1)

/funduszu .............. 

Nr raportu: .................... 

Data raportu: ................. 

 

Lp. 
 

 Data 

przekro

czenia 
 

 Data 

zwiększe

nia 

przekroc

zenia 
 

 Data 

dostosow

ania 
 

 Naruszony 

artykuł 

ustawy lub 

statutu
2)

 

 

 Minimalna 

stawka 

kryterium
3)

 

 

 Maksymalna 

stawka 

kryterium
4)

 

 

 Rodzaj 

składnika 

(składników)
5)

 

 

 Przyczyna 

przekroczeni

a limitów
6)

 

 

 Procentowy lub 

ilościowy udział 

określonego 

składnika 

(składników) w 

aktywach 

subfunduszu/fundusz

u w dniu 

poprzedzającym 

dzień przekroczenia 

 Procentowy lub ilościowy 

udział określonego 

składnika (składników) w 

aktywach 

subfunduszu/funduszu w 

dniu przekroczeniu/w 

dniu, w którym nastąpiło 

powiększenie istniejącego 

przekroczenia/w dniu 

dostosowania 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

           

           

           

 

______ 
1)

 W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami kolumny wypełnia się w odniesieniu do subfunduszu. 
2)

 Pozycja zawiera numer artykułu ze wskazaniem, czy dotyczy on ustawy czy statutu. 
3)

 Pozycja zawiera minimalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach 

subfunduszu/funduszu. 
4)

 Pozycja zawiera maksymalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach 

subfunduszu/funduszu. 
5)

 Pozycja zawiera oznaczenia pozwalające na jednoznaczną identyfikację składnika aktywów, którego dotyczy przekroczenie. 
6)

 Przyczyna przekroczenia powinna być opisana w sposób wyczerpujący, wskazujący na konkretne okoliczności związane z jego zaistnieniem. 

Objaśnienia: 

1. W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych pod wierszem tabeli zawierającym informacje o tym przekroczeniu należy dodać nowy 

wiersz i wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy 

dodać kolejny wiersz. 

2. W przypadku dostosowania stanu aktywów nie wypełnia się kolumny 4 w wierszu tabeli zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o 

dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym: 



– 57 – 

a) po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo 

b) po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżeli zwiększenie przekroczenia wystąpiło - w kolumnach 4 i 11. 

3. W przypadku poinformowania w raporcie o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w 

kolejnym raporcie. 

4. W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie 

lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana 

kursów papierów wartościowych posiadanych przez subfundusz/fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów subfunduszu/funduszu związany z nową 

emisją lub wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu). 
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Załącznik Nr 5  

WZÓR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Lp.  WYBRANE DANE FINANSOWE 
..................................... 

nazwa funduszu/subfunduszu 

 Wartość na dzień 

bilansowy w tys. 

 Wartość na koniec 

poprzedniego okresu 

sprawozdawczego w tys. 

I  Aktywa   

II  Zobowiązania   

III  Aktywa netto   

IV  Kapitał funduszu   

V  Koszty funduszu   

VI  Wynik z operacji   

VII  Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych   

VIII  Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   

IX  Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny   

 

Objaśnienia: 

1. W przypadku rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami tabelę sporządza się odrębnie dla 

funduszu i każdego subfunduszu. 

2. Przez koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego należy rozumieć: 

- w przypadku sprawozdania kwartalnego - koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego kwartał objęty tym sprawozdaniem; 

- w przypadku sprawozdania półrocznego i rocznego - koniec poprzedniego roku obrotowego. 
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Załącznik Nr 6  

WZÓR 

Sprawozdanie kwartalne funduszu/subfunduszu 

1. Dane identyfikujące fundusz: 
a) ............................................................................................................................... 

(nazwa funduszu z podaniem typu i konstrukcji funduszu, numeru w rejestrze funduszy, daty utworzenia funduszu oraz wskazanie okresu, na jaki został utworzony) 

b) ............................................................................................................................... 

(firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru) 

c) ............................................................................................................................... 

(wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego) 

2. Bilans 
 

Lp.  BILANS  Bieżący kwartał roku 

I  Aktywa  

1  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

2  Należności  

3  Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu  

4  Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:  

-  dłużne papiery wartościowe  

5  Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:  

-  dłużne papiery wartościowe  

6  Nieruchomości  

7  Pozostałe aktywa  

II  Zobowiązania  

1  z tytułu nabytych aktywów  

2  z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu  

3  z tytułu instrumentów pochodnych  

4  z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne  

5  z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych  

6  z tytułu wypłaty dochodów funduszu  

7  z tytułu wypłaty przychodów funduszu  

8  z tytułu wyemitowanych obligacji  

9  z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów  

10  z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów  

11  z tytułu gwarancji lub poręczeń  

12  z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie, w tym:  
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-  z tytułu wynagrodzenia stałego  

-  z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania  

13  Pozostałe  

III  Aktywa netto (I-II)   

IV  Kapitał funduszu  

1  Kapitał wpłacony  

2  Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)   

V  Dochody zatrzymane  

1  Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto  

2  Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat  

VI  Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia  

VII  Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)   

Liczba jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych  

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa / certyfikat inwestycyjny  

 

Lp.  Cyrkulacja kapitału w kwartale*  Bieżący kwartał 

roku 

I  kapitał wpłacony w bieżącym kwartale, w tym:  

-  z tytułu konwersji  

II  kapitał wypłacony w bieżącym kwartale (wielkość ujemna), w tym:  

-  z tytułu konwersji  

 

* Tabelę wypełniają wyłącznie fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. 

 

Kategorie jednostek uczestnictwa / serie certyfikatów inwestycyjnych  Liczba 

  

 

Kategorie jednostek uczestnictwa / serie certyfikatów inwestycyjnych 
 

 Wartość aktywów 

netto na jednostkę 

uczestnictwa/certyfik

at inwestycyjny 

 

 

  

 

 

Lp.  Podstawowe informacje o uczestnikach funduszu**  

I  Łączna liczba rejestrów w funduszu / subfunduszu, w tym:  

1  rejestry osób fizycznych  

2  rejestry osób prawnych  
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II  Opłaty manipulacyjne (w zł):  

1  pobrane przy zbywaniu jednostek uczestnictwa  

2  pobrane przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa  

3  pobrane przy zamianie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego na jednostki uczestnictwa innego 

funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez to samo towarzystwo 

 

4  pobrane przy zamianie, o której mowa w art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy  

 

** Tabelę wypełniają wyłącznie fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. 

3. Rachunek wyniku z operacji 
 

Lp.  RACHUNEK Z WYNIKU OPERACJI  Dane za kwartał 

bieżący 

I  Przychody z lokat  

1  Dywidendy i inne udziały w zyskach  

2  Przychody odsetkowe  

3  Dodatnie saldo różnic kursowych  

4  Pozostałe  

II  Koszty funduszu  

1  Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:  

-  z tytułu wynagrodzenia stałego  

-  z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania  

2  Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję  

3  Opłaty dla depozytariusza  

4  Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu  

5  Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne  

6  Usługi w zakresie rachunkowości  

7  Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu  

8  Usługi prawne  

9  Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne  

10  Koszty odsetkowe  

11  Ujemne saldo różnic kursowych  

12  Pozostałe  

III  Koszty pokrywane przez towarzystwo  

IV  Koszty funduszu netto (II-III)   

V  Przychody z lokat netto (I-IV)   

VI  Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)  

1  Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:  
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-  z tytułu różnic kursowych  

-  z tytułu transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 107 ustawy  

-  z tytułu instrumentów pochodnych  

-  z tytułu akcji  

-  z tytułu dłużnych papierów wartościowych  

-  z tytułu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością  

2  Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:  

-  z tytułu różnic kursowych  

-  z tytułu instrumentów pochodnych  

-  z tytułu akcji  

-  z tytułu dłużnych papierów wartościowych  

-  z tytułu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością  

VII  Wynik z operacji  

 

4. Zestawienie lokat 
Zestawienie lokat sporządza się i załącza się w zakresie i formie wskazanych odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia o rachunkowości funduszy. 

5. Dane dodatkowe 
a) wartość składników lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

b) wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu; 

c) dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, 

płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu, 

d) informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia 

sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji funduszu; 

e) inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z 

operacji funduszu i ich zmian. 
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Załącznik Nr 7  

WZÓR 

Zestawienie miesięczne 
 

Raportowany okres (miesiąc roku)   

Waluta  

Nazwa funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - nazwa subfunduszu  

  

Saldo kapitału funduszu w okresie (w zł albo innej jednostce waluty funduszu)   

 

Lp. 
 

 Data 

wyceny 
 

 Wartość 

aktywów (w 

PLN) 

 Wartość 

aktywów netto 

(w PLN) 

 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu / subfunduszu 

        kategoria jednostek 

uczestnictwa 

 kategoria jednostek 

uczestnictwa 

 kategoria jednostek 

uczestnictwa 

 .... 

        .... 

        .... 

        .... 
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Załącznik Nr 8  

WZÓR 

Raport bieżący 
 

Nazwa spółki: ................................................................................................... 

Lp. 
 

 Nazwa / oznaczenie 
 

 Liczba 

posiadanych 

akcji
1)

 

 

 Procentowy udział 

głosów z posiadanych 

akcji w ogólnej 

liczbie głosów z akcji 

spółki
1)

 

 

 Liczba akcji, z 

których 

wykonano prawo 

głosu
3)

 

 

 Procentowy udział 

głosów z posiadanych 

akcji, z których wykonano 

prawo głosu, w ogólnej 

liczbie głosów z akcji 

spółki
4)

 

 Uwagi 
 

1  2  3  4  5  6  7 

I  Fundusz
2)

      

1  Subfundusz      

2  subfundusz      

II 

 

 Klienci, dla których towarzystwo wykonuje 

usługi zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów 

finansowych (zbiorczo)  

     

III  Zbiorczy portfel      

IV  Zbiorczy portfel      

  Razem      

 

Pełna liczba akcji spółki posiadanych przez fundusz i przysługująca z nich liczba głosów - pozycję wypełniają fundusze, o których mowa w art. 179 ustawy. 

 

______ 
1)

 W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 179 ustawy, należy podać liczbę (udział) pomniejszoną(-ny) o liczbę (udział głosów) przypadającą(-cych) na 

uczestników funduszu w związku z wydanymi im świadectwami depozytowymi. 
2)

 W przypadku, o którym mowa w art. 167 ustawy, należy wykazać dane łącznie dla funduszu oraz odrębnie w odpowiednich grupach subfunduszy 

zarządzanych przez dany podmiot (wskazując w kolumnie 7 w polu „Uwagi” ich nazwy - w przypadku gdy dotyczy to więcej niż jednego subfunduszu, oraz 

nazwę podmiotu zarządzającego). W przypadku gdy wszystkimi subfunduszami zarządza jeden podmiot, dane należy podać łącznie, wpisując tylko nazwę 

funduszu. 
3)

 Należy wskazać liczbę akcji, z których wykonano prawo głosu w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami, wraz z podaniem numeru uchwały. 
4)

 Należy wskazać procentowy udział głosów z akcji, z których wykonano prawo głosu w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami, w ogólnej liczbie głosów 

z akcji spółki wraz z podaniem numeru uchwały. 



– 65 – 

Załącznik Nr 9  

WZÓR 

Zbiorczy raport bieżący 

CZĘŚĆ A 
 

Zestawienie
1)

 transakcji sprzedaży zawartych pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo, innych niż transakcje wyszczególnione w 

części B, za okres 

od ................. do .................. 

Lp.  Data transakcji  Fundusz  Informacje o transakcji  Uwagi
3)

 

 

 

 data 

zawarcia 

 

 data 

rozliczenia 

 

 sprzedający 

 

 kupujący 

 

 przedmiot 

transakcji
2)

 

 

 liczba 

 

 wartość 

transakcji 

 

 cena 

jednostkowa 

 

 uzasadnienie ceny, 

sposób ustalenia 

ceny/źródło 

 udział wartości 

transakcji w WAN 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

sprzed

ający 

kupujący sprzed

ający 

kupujący   

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

              

              

              

 

______ 
1)

 Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których: 

- data zawarcia transakcji i data rozliczenia transakcji wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy, 

- co najmniej data rozliczenia transakcji wypada w okresie, którego zestawienie dotyczy. 
2)

 Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny 

w czasie. 
3)

 Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie transakcji. 
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CZĘŚĆ B 
 

Zestawienie
1)

 transakcji zawartych pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo, innych niż wyszczególnione w części A, zawartych 

przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiego funduszu do odsprzedaży, za okres od ................... do .................... 

Lp. 

 

 Data transakcji 

sprzedaży 

 Data transakcji kupna 

 

 Fundusz  Przedmiot 

transakcji
2)

 

Liczba  Informacje o transakcji  Uwagi
3)

 

  data 

zawarcia 

 

 data 

rozliczenia 

 data 

zawarcia 

 

 data 

rozliczenia 

 

 

sprzedający 

 

 kupujący 

 

     wartość 

transakcji 

sprzedaży 

 

 wartość 

transakcji 

kupna 

 

 uzasadnienie 

ceny, sposób 

ustalenia 

ceny/źródło 

 udział wartości 

sprzedaży w 

WAN 

 

                     sprzeda

jący 

kupują

cy 

sprzedaj

ący 

kupują

cy 

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

                

                

                

 

______ 
1)

 Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których: 

- data zawarcia transakcji sprzedaży i data zawarcia transakcji kupna przypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy, 

- co najmniej data zawarcia transakcji sprzedaży albo co najmniej data zawarcia transakcji kupna wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy, 

- data zawarcia transakcji sprzedaży wypada w okresie poprzedzającym okres, którego zestawienie dotyczy, oraz data zawarcia transakcji kupna wypada w 

okresie przypadającym po okresie, którego zestawienie dotyczy. 
2)

 Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny 

w czasie. 
3)

 Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie transakcji. 
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Załącznik Nr 10  

WZÓR 

Zbiorczy raport bieżący 
 

Zestawienie
1)

, odrębne dla każdego funduszu, transakcji zawartych pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez towarzystwo a zbiorczymi portfelami 

papierów wartościowych zarządzanymi przez to towarzystwo oraz klientami, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, za okres 

od ....... do ........ 

Lp.  Data transakcji  Strony transakcji  Informacje o transakcji  Uwagi
4)

 

 

 

 data 

zawarcia 

 

 data 

rozliczenia 

 

 fundusz 

 

 oznaczenie 

drugiej strony 

transakcji
2)

 

 

 rodzaj 

transakcji 

 

 przedmiot 

transakcji
3)

 

 

 liczba 

 

 wartość 

transakcji 

 

 cena 

jednostko

wa 

 

 uzasadnienie 

przez fundusz 

ceny, sposób 

ustalenia 

ceny/źródło 

 udział 

wartości 

transakcji w 

WAN 

funduszu 

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

             

             

             

 

______ 
1)

 Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których: 

- data zawarcia transakcji i data rozliczenia transakcji wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy, 

- co najmniej data rozliczenia transakcji wypada w okresie, którego zestawienie dotyczy. 
2)

 W przypadku transakcji ze zbiorczym portfelem papierów wartościowych zarządzanym przez towarzystwo oraz z klientem, dla którego towarzystwo 

wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w kolumnie 5 należy zawrzeć 

informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację zbiorczego portfela papierów wartościowych/klienta. 
3)

 Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny 

w czasie. 
4)

 Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie transakcji. 
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UZASADNIENIE 

 

W związku ze zmianą upoważnienia do wydania aktu wykonawczego zawartego w art. 225 

ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. …), zgodnie z 

zasadami techniki legislacyjnej konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia. Przedmiotowe 

rozporządzenie zawiera dotychczasowe obowiązki zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących 

informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy 

inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru 

Finansowego, jak również wprowadza następujące zmiany. 

W § 2 pkt 24 Rozporządzenia rozszerzony został katalog definicji, poprzez dodanie definicji 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 

W § 4 ust. 1 pkt 33a Rozporządzenia zawarto dodatkowy obowiązek informacyjny dotyczący 

przekazywania informacji o rozpoczęciu i zakończeniu działalności przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych. 

W załączniku nr 2 do Rozporządzenia wprowadzono zmiany związane z możliwością 

wykonywania przez towarzystwa działalności polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, które zapewnią przekazywanie 

informacji do Komisji dotyczących działalności towarzystw w tym zakresie. Bilans 

towarzystwa został uszczegółowiony w zakresie informacji dotyczących należności 

towarzystw. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji 

Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów 

przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie 

Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie będzie przedmiotem konsultacji z 

Europejskim Bankiem Centralnym. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
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stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby rozporządzenie 

miało wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub 

zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/79rch 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

 

z dnia 

w sprawie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji 

finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru 

Finansowego 

 

Na podstawie art. 225 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, formę oraz terminy dostarczania Komisji Nadzoru 

Finansowego okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji 

finansowej zarządzających ASI. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

 2) ustawie o obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
 3)

); 

 3) ustawie o nadzorze – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1537, z późn. zm. 4
)
); 

 4) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.
5)

); 

 5) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – 

                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 

i ... 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586 oraz z 2015 r. 

poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348 i … 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2015 r. poz. 73, 1223, 1260, 

1357 i …. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 

768 i 1100, oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i …    
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Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.6)); 

 6) rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych emitentów – rozumie się przez to 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 i Nr 131, poz. 1080); 

 7) zarządzającym ASI – rozumie się przez to zarządzającego ASI, o którym mowa w art. 8b 

ustawy; 

8)  zarządzającym z UE – rozumie się przez to zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 4 

ust. 1b ustawy; 

9)  alternatywnym funduszu inwestycyjnym – rozumie się przez to alternatywną spółkę 

inwestycyjną lub unijny AFI; 

10) alternatywnej spółce inwestycyjnej lub ASI – rozumie się przez to alternatywny fundusz 

inwestycyjny, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy; 

11) unijnym AFI – rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, o którym mowa 

w art. 2 pkt 10b ustawy; 

12) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 

13) jednostce zależnej – rozumie się przez to spółkę, w której zarządzający ASI lub 

alternatywny fundusz inwestycyjny sprawuje kontrolę sam lub z innymi podmiotami, a w 

szczególności: 

a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów 

w organie tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu 

wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą zarządzającego ASI lub 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, lub 

b) jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki samodzielnie 

lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub podmioty na podstawie umowy zawartej 

z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy 

spółki, łącznie z zarządzającym ASI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym 

większość ogólnej liczby głosów w jej organie, lub 

c) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających, nadzorczych lub administrujących tej spółki, lub 

d) jest udziałowcem podmiotu, którego członkowie zarządu w poprzednim roku 

                                           
6)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 

2015 r. poz. 4, 978, 1333 i …. 
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obrotowym, w okresie bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia 

sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią jednocześnie więcej niż 

połowę składu zarządu tej spółki; 

14) danych osobowych – rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy; 

15) nabyciu – rozumie się przez to przeniesienie na rzecz zarządzającego ASI, 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub jednostki zależnej prawa własności, innego 

prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także objęcie akcji (udziałów); 

16) zbyciu – rozumie się przez to przeniesienie przez zarządzającego ASI, alternatywny 

fundusz inwestycyjny lub przez jednostkę zależną na rzecz innego podmiotu prawa 

własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania; 

17) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów 

finansowych – rozumie się przez to zarządzanie portfelami w skład których wchodzi 

jeden lub większa ilość instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 2 pkt 27 

ustawy; 

18) doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne, o którym 

mowa w art. 2 pkt 28 ustawy; 

19) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń – rozumie się przez to przyjmowanie i 

przekazywanie zleceń, o którym mowa w art. 70d ust. 4 pkt 3 ustawy, 

20) MSR – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi 

interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej; 

21) PDF – rozumie się przez to format plików PDF (Portable Document Format), z 

wyłączeniem plików szyfrowanych. 

§ 3. 1. Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe zarządzającego ASI 

powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny 

być przedstawione w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny. 

2. W przypadku gdy specyfika opisanej sytuacji, której dotyczy dany raport bieżący, 

informacja bieżąca lub sprawozdanie okresowe, wymaga podania dodatkowych informacji 

gwarantujących jej prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie, zarządzający ASI jest 

obowiązany do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym, informacji bieżącej lub 

sprawozdaniu okresowym. 

3. Przekazywane przez zarządzającego ASI raporty bieżące, informacje bieżące i 

sprawozdania okresowe powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ocenę wpływu 

przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową, finansową i prawną 
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zarządzającego ASI lub ASI. 

4. Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe powinny zawierać 

podstawę prawną ich przekazywania, a w przypadku raportów bieżących – także określać 

rodzaj sytuacji, której dotyczą. 

5. Raporty bieżące i informacje bieżące przekazywane Komisji powinny być 

numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym. 

6. W przypadku konieczności skorygowania treści przesłanego raportu bieżącego lub 

informacji bieżącej przesyła się ponownie pełną treść raportu bieżącego lub informacji 

bieżącej wynikającą z niniejszego rozporządzenia w wersji skorygowanej wraz ze 

wskazaniem, że jest to korekta, oraz informacją o jej zakresie w odniesieniu do pierwotnej 

treści raportu bieżącego lub informacji bieżącej. Numerem raportu bieżącego lub informacji 

bieżącej będących korektą powinien być numer korygowanego raportu bieżącego lub 

informacji bieżącej. 

7. W przypadku gdy nie jest możliwe zawarcie w raporcie bieżącym lub w informacji 

bieżącej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z przepisami rozporządzenia, w 

raporcie bieżącym lub w informacji bieżącej zamieszcza się informacje, których 

przedstawienie jest możliwe, wraz z podaniem przyczyn braku możliwości zamieszczenia 

pozostałych informacji. Pozostałe informacje przesyła się w trybie korekty, o której mowa w 

ust. 6, odpowiednio do zakresu informacji, bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminach, 

o których mowa w § 9 i 10, liczonych od momentu powzięcia tych informacji. 

Rozdział 2 

Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe  

zarządzającego ASI 

Oddział 1  

Raporty bieżące zarządzającego ASI 

§ 4. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, 

informacji dotyczących działalności zarządzającego ASI, jego sytuacji finansowej, o: 

 1) osobie odpowiedzialnej za kontakty z Komisją w zakresie wykonywania obowiązków 

zarządzającego ASI, określonych w rozporządzeniu, oraz o każdej zmianie w tym 

zakresie; 

 2) osobach zaangażowanych w wykonywanie funkcji związanej z zapewnianiem zgodności 

działalności z prawem oraz o każdej zmianie w tym zakresie; 

 3) osobach zaangażowanych w wykonywanie funkcji zarządzania ryzykiem oraz o każdej 

zmianie w tym zakresie; 
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 4) osobach zaangażowanych w wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego oraz o każdej 

zmianie w tym zakresie; 

 5) zmniejszeniu wysokości kapitału własnego zarządzającego ASI poniżej poziomu 

określonego zgodnie z art. 70p ust. 1–5 ustawy; 

 6) uzupełnieniu kapitału własnego do poziomu określonego zgodnie z art. 70p ust. 1–5 

ustawy; 

 7) podjęciu decyzji o obniżeniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI; 

 8) nabyciu, objęciu lub zbyciu przez zarządzającego ASI akcji lub udziałów w innych 

podmiotach; 

 9) zawarciu przez zarządzającego ASI we własnym imieniu i na własny rachunek umowy 

pożyczki lub kredytu albo o emisji obligacji, jeżeli łączna wartość pożyczek, kredytów i 

zobowiązań wynikających z emisji obligacji przekroczy 10% wartości kapitałów 

własnych, a w przypadku umów, z których zobowiązanie może powstać w terminie 

późniejszym niż dzień zawarcia umowy – o każdorazowym powstaniu zobowiązania 

wynikającego z tych umów, przekraczającego 10% wartości kapitałów własnych, oraz o 

każdym przekroczeniu wielokrotności tego progu; 

10) zamiarze połączenia z innym zarządzającym ASI albo inną spółką akcyjną; 

11) połączeniu z innym zarządzającym ASI albo inną spółką akcyjną; 

12) zamiarze podziału zarządzającego ASI; 

13) podziale zarządzającego ASI; 

14) zmianach w statucie zarządzającego ASI; 

15) zmianach doradców inwestycyjnych lub danych osobowych doradców zatrudnionych w 

zarządzającym ASI w związku z wymogami wskazanymi w art. 70c ust. 6 ustawy; 

16) zmianach w rejestrze przedsiębiorców; 

17) zmianach członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji 

depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku lub danych osobowych tych osób; 

18) zmian danych osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków 

wynikających z umów zawartych z zarządzającym ASI; 

19) zmianach w strukturze akcjonariuszy zarządzającego ASI; 

20) aktualnej strukturze grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zarządzający ASI; 

21) zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości zarządzającego ASI lub złożeniu 

oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego zarządzającego ASI; 

22) otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości; 

23) zmianach w składzie zarządu, zawieszeniu w czynnościach członków zarządu oraz 
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zmianach danych osobowych członków zarządu; 

24) zmianach w składzie rady nadzorczej oraz zmianach danych osobowych członków rady 

nadzorczej; 

25) zmianie, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy, o której mowa w art. 8b ust. 4 ustawy; 

26)  rozpoczęciu lub zakończeniu przez zarządzającego z UE zarządzania alternatywną spółką 

inwestycyjną; 

27) odebraniu zarządzającemu z UE z którym zarządzający ASI zawarł umowę, o której 

mowa w art. 8b ust. 4 ustawy, zezwolenia na wykonywanie działalności; 

28) dostosowaniu zasad wykonywania działalności zarządzającego ASI do przepisów ustawy 

w związku z odebraniem zarządzającemu z UE z którym zarządzający ASI zawarł 

umowę, o której mowa w art. 8b ust. 4 ustawy, zezwolenia na wykonywanie działalności; 

29) utworzeniu unijnego AFI lub rozpoczęciu zarządzania unijnym AFI; 

30) zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy, o której mowa w art. 70f ust. 1 ustawy, której 

przedmiotem są czynności związane z działalnością prowadzoną przez zarządzającego 

ASI; 

31) zmian danych podmiotów, którym zarządzający ASI powierzył wykonywanie swoich 

obowiązków, w tym odpisów zawierających zmiany we właściwych rejestrach tych 

podmiotów; 

32) zmianach danych osób zatrudnionych w zarządzającym ASI i podmiotach, o których 

mowa w art. 70f ust. 1 ustawy, które mają istotny wpływ na działalność alternatywnych 

funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne 

alternatywnych funduszy inwestycyjnych; 

33) wszczęciu przez zarządzającego ASI lub zakończeniu postępowania sądowego przeciwko 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 70f ust. 1 ustawy, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonywania umowy o powierzeniu przedsiębiorcy wykonywania 

czynności związanych z działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI; 

34) wszczęciu lub zakończeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych przeciwko 

zarządzającemu ASI, z wyłączeniem spraw ze stosunków z zakresu prawa pracy; 

35) przejęciu zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez danego zarządzającego 

ASI; 

36) połączeniu alternatywnych spółek inwestycyjnych; 

37) przekształceniu unijnego AFI w nowy subfundusz istniejącego unijnego AFI z 

wydzielonymi subfunduszami; 

38) dacie rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w 
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skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 

39) dacie rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego; 

40) dacie rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 

41) rozpoczęciu, zmianie zakresu albo zakończeniu działalności przez oddział zarządzającego 

ASI utworzony na terytorium państwa członkowskiego; 

42) rozpoczęciu, zmianie zakresu albo zakończeniu wykonywania działalności 

zarządzającego ASI na terytorium państwa członkowskiego bez tworzenia oddziału; 

43) zgłoszonych zarządzającemu ASI przez właściwe organy nadzoru państwa 

członkowskiego nieprawidłowościach w jego działalności; 

44) stanie wykonania założeń przedstawionych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której 

mowa w art. 70u ust. 3 pkt 7 ustawy; 

45) zatwierdzeniu albo niezatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zarządzającego 

ASI; 

46) nieudzieleniu absolutorium zarządowi zarządzającego ASI albo osobie wchodzącej w 

skład zarządu zarządzającego ASI; 

47) podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy 

zarządzającego ASI uchwały o wypłacie dywidendy; 

48) wypłacie dywidendy przez zarządzającego ASI; 

49) podjęciu decyzji o przejściu na stosowanie MSR; 

50) wystąpieniu przyczyn rozwiązania alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub unijnego 

AFI zarządzanego przez danego zarządzającego ASI. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Komisją; 

 2) nazwę pełnionej funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z Komisją; 

 3) bezpośredni numer telefonu służbowego oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby 

odpowiedzialnej za kontakty z Komisją, a także osoby bądź osób ją zastępujących. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imiona i nazwiska osób zaangażowanych w wykonywanie funkcji związanej z 

zapewnianiem zgodności z prawem oraz dat ich powołania; 

 2) nazwę funkcji pełnionych przez osoby zaangażowane w wykonywanie funkcji związanej 

z zapewnianiem zgodności z prawem, ze wskazaniem osoby kierującej; 

 3) bezpośredni numer telefonu służbowego osoby kierującej funkcją związaną z 

zapewnianiem zgodności z prawem, a także osoby bądź osób ją zastępujących; 
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 4) służbowy adres poczty elektronicznej osoby kierującej funkcją związaną z zapewnianiem 

zgodności z prawem; 

 5) imiona i nazwiska odwołanych osób, daty odwołania, podstawy odwołania wraz z kopią, 

w formacie PDF, odpowiedniego dokumentu o odwołaniu oraz uzasadnienie odwołania z 

pełnionej funkcji. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imiona i nazwiska osób zaangażowanych w wykonywanie funkcji zarządzania ryzykiem 

oraz dat ich powołania; 

 2) nazwę funkcji pełnionych przez osoby zaangażowane w wykonywanie funkcji 

zarządzania ryzykiem, ze wskazaniem osoby kierującej; 

 3) bezpośredni numer telefonu służbowego osoby kierującej funkcją zarządzania ryzykiem, 

a także osoby bądź osób ją zastępujących; 

 4) służbowy adres poczty elektronicznej osoby kierującej funkcją zarządzania ryzykiem; 

 5) imiona i nazwiska odwołanych osób, daty odwołania, podstawy odwołania wraz z kopią, 

w formacie PDF, odpowiedniego dokumentu o odwołaniu oraz uzasadnienie odwołania z 

pełnionej funkcji. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imiona i nazwiska osób zaangażowanych w wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego 

oraz dat ich powołania; 

 2) nazwę funkcji pełnionych przez osoby zaangażowane w wykonywanie funkcji audytu 

wewnętrznego, ze wskazaniem osoby kierującej; 

 3) bezpośredni numer telefonu służbowego osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego, 

a także osoby bądź osób ją zastępujących; 

 4) służbowy adres poczty elektronicznej osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego; 

 5) imiona i nazwiska odwołanych osób, daty odwołania, podstawy odwołania wraz z kopią, 

w formacie PDF, odpowiedniego dokumentu o odwołaniu oraz uzasadnienie odwołania z 

pełnionej funkcji. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wysokość wymaganego kapitału własnego zarządzającego ASI, ustalonego zgodnie z: 

a) art. 70p ust. 1 i ust. 5 ustawy albo 

b) art. 70p ust. 2 ustawy z uwzględnieniem art. 70p ust. 3–5 ustawy; 

 2) bieżącą wysokość kapitału własnego zarządzającego ASI oraz wartość posiadanego przez 

zarządzającego ASI ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej; 

 3) różnicę między wysokością wymaganego kapitału własnego a bieżącą wysokością 
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kapitału własnego i wartością posiadanego przez zarządzającego ASI ubezpieczenia od 

odpowiedzialności zawodowej; 

 4) szczegółowy opis działań, jakie zarządzający ASI podjął lub zamierza podjąć, w celu 

dostosowania do wymagań określonych w art. 70p ust. 1–5 ustawy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę uzupełnienia kapitału własnego do wymaganego poziomu; 

 2) sposób uzupełnienia kapitału własnego; 

 3) wysokość kapitału własnego zarządzającego ASI po jego uzupełnieniu; 

 4) różnicę między bieżącą wysokością kapitału własnego a wymaganą wysokością kapitału 

własnego, zgodnie z art. 70p ust. 1–5 ustawy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) planowaną datę obniżenia poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI; 

 2) wskazanie, który składnik kapitału własnego i w jakim trybie zostanie obniżony; 

 3) wielkość planowanego obniżenia; 

 4) cel i przyczyny planowanego obniżenia; 

 5) ocenę wpływu planowanego obniżenia na zachowanie minimalnego wymogu 

kapitałowego zgodnie z art. 70p ust. 1–5 ustawy. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i sposób nabycia, objęcia albo zbycia akcji lub udziałów; 

 2) rodzaj nabytych, objętych lub zbytych aktywów; 

 3) firmę, siedzibę oraz adres: 

a) emitenta nabytych, objętych albo zbytych akcji, 

b) podmiotu, którego udziały nabywa, obejmuje albo zbywa zarządzający ASI; 

 4) wartość akcji lub udziałów będących przedmiotem transakcji, procentowy udział w 

kapitale zakładowym danego podmiotu po zawarciu transakcji oraz procentowy udział 

głosów w organach danego podmiotu na dzień zawarcia transakcji. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i cel zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo datę i cel rozpoczęcia emisji 

obligacji, wraz ze wskazaniem przeznaczenia środków pozyskanych z pożyczki, kredytu 

lub emisji obligacji; 

 2) firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pożyczki lub kredytu; 

 3) wysokość pożyczki lub kredytu; 

 4) obciążenie majątku związane z pożyczką lub kredytem; 

 5) termin zwrotu pożyczki lub kredytu; 
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 6) przewidywaną łączną wartość wpływów z emisji oraz koszty emisji; 

 7) procentowy udział zaciągniętych pożyczek, kredytów i zobowiązań z tytułu emisji 

obligacji przez zarządzającego ASI, w stosunku do kapitału własnego zarządzającego 

ASI, po zaciągnięciu pożyczki lub kredytu albo emisji obligacji. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych; 

 2) informację o dacie ogłoszenia planu połączenia; 

 3) informację o spółce, na którą przejdą zezwolenia udzielone zarządzającemu ASI, 

zawierającą: 

a) opis organizacji spółki wraz ze schematem organizacyjnym, 

b) wskazanie przewidywanego składu zarządu i rady nadzorczej, 

c) wskazanie doradców inwestycyjnych, których spółka będzie zatrudniać; 

 4) wskazanie akcjonariuszy, którzy będą posiadać ponad 5 % głosów na zgromadzeniu 

wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, na którą przejdą zezwolenia 

udzielone zarządzającemu ASI; 

 5) projekt tekstu jednolitego statutu spółki, na którą przejdą zezwolenia udzielone 

zarządzającemu ASI; 

 6) pisemne sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 

Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdań jest wymagane; 

 7) sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki (niebędącej 

innym zarządzającym ASI) łączącej się z zarządzającym ASI, za trzy ostatnie lata 

obrotowe, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, a jeżeli spółka prowadziła 

działalność krócej – za cały okres działalności; 

 8) kopię, w formacie PDF, opinii biegłego rewidenta o poprawności i rzetelności planu 

połączenia, w przypadku gdy sporządzenie takiej opinii jest wymagane. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, raport bieżący powinien zawierać 

kopię, w formacie PDF, uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy każdej z łączących się spółek o łączeniu się spółek. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) plan podziału wraz z dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych; 

 2) informację o dacie ogłoszenia planu podziału; 

 3) informację o spółce, na którą przejdą zezwolenia udzielone zarządzającemu ASI, 
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zawierającą: 

a) opis organizacji spółki wraz ze schematem organizacyjnym, 

b) wskazanie przewidywanego składu zarządu i rady nadzorczej, 

c) wskazanie doradców inwestycyjnych, których spółka będzie zatrudniać; 

 4) wskazanie akcjonariuszy, którzy będą posiadać ponad 5% głosów na zgromadzeniu 

wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, na którą przejdą zezwolenia 

udzielone zarządzającemu ASI; 

 5) projekt tekstu jednolitego statutu spółki, na którą przejdą zezwolenia udzielone 

zarządzającemu ASI; 

 6) pisemne sprawozdanie zarządu spółki dzielonej (zarządzającego ASI) i zarządów każdej 

ze spółek przejmujących, o którym mowa w art. 536 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 

 7) sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu spółki, na którą przejdą zezwolenia 

udzielone zarządzającemu ASI, za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z raportem i opinią 

biegłego rewidenta, a jeżeli spółka prowadziła działalność krócej – za cały okres 

działalności; 

 8) kopię, w formacie PDF, opinii biegłego rewidenta o poprawności i rzetelności planu 

podziału. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) kopię, w formacie PDF, uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 

spółki dzielonej (zarządzającego ASI) oraz każdej ze spółek przejmujących lub spółki 

nowo zawiązanej w organizacji o podziale, zawierających zgodę spółki przejmującej lub 

spółki nowo zawiązanej na plan podziału, a także na proponowane zmiany statutu spółki 

przejmującej; 

 2) informację o wykreśleniu zarządzającego ASI z rejestru przedsiębiorców oraz odpis z 

rejestru dotyczący spółki, na którą przeszły zezwolenia udzielone zarządzającemu ASI, w 

związku z dokonanym podziałem. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wykaz zmian, których dokonano w statucie zarządzającego ASI; 

 2) uzasadnienie wprowadzonych zmian; 

 3) datę wejścia w życie zmian; 

 4) kopię, w formacie PDF, tekstu statutu zarządzającego ASI po zmianach; 

 5) kopię, w formacie PDF, wypisu aktu notarialnego zawierającego wprowadzone zmiany. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) w przypadku zawarcia umowy z doradcą inwestycyjnym: 
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a) imię i nazwisko, numer licencji, opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, kopię, 

w formacie PDF, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące doradcy 

inwestycyjnego, 

b) oświadczenie doradcy inwestycyjnego o wyrażeniu zgody na zatrudnienie, 

c) datę i uzasadnienie zawarcia umowy z doradcą inwestycyjnym, 

d) listę wszystkich zatrudnionych doradców wraz z numerami ich licencji; 

 2) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z doradcą inwestycyjnym bądź ustania 

innego stosunku prawnego łączącego go z zarządzającym ASI: 

a) datę i uzasadnienie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z doradcą inwestycyjnym 

bądź ustania innego stosunku prawnego łączącego doradcę inwestycyjnego z 

zarządzającym ASI, 

b) listę wszystkich zatrudnionych doradców wraz z numerami ich licencji; 

 3) w przypadku zmian danych dotyczących doradców inwestycyjnych: 

a) wykaz zmian, 

b) listę wszystkich zatrudnionych doradców wraz z numerami ich licencji po dokonaniu 

zmian; 

 4) w przypadku gdy zmiany, o których mowa w pkt 2, bądź inne zdarzenia prowadziłyby do 

czasowego naruszenia wymogów art. 70c ust. 6 ustawy, raport zawiera dodatkowo: 

a) wskazanie naruszenia tych wymogów, 

b) szczegółowe wyjaśnienia odnośnie do przyczyn zaistniałego naruszenia, 

c) opis strategii postępowania zarządzającego ASI w celu uzupełnienia składu doradców 

inwestycyjnych oraz planowany termin uzupełnienia, 

d) uzasadnienie dla przyjętego terminu, o którym mowa w lit. c. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) kopię, w formacie PDF, aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców po zarejestrowaniu 

zmian; 

 2) wykaz zmian w rejestrze przedsiębiorców. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imię i nazwisko, opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, kopię, w formacie PDF, 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące członka zarządu depozytariusza 

odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną 

banku; 

 2) datę powierzenia członkowi zarządu odpowiedzialności za wykonywanie czynności 

depozytariusza; 
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 3) listę członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji 

depozytariusza. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imiona i nazwiska, opisy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, kopie, w formacie 

PDF, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące osób wyznaczonych przez 

depozytariusza do wykonywania obowiązków wynikających z umów zawartych z 

zarządzającym ASI, ze wskazaniem ASI których dotyczą zmiany; 

 2) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków 

wynikających z umów zawartych z zarządzającym ASI, ze wskazaniem ASI których 

dotyczą zmiany. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę nabycia lub objęcia akcji; 

 2) datę dokonania wpisu w księdze akcyjnej; 

 3) firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, adres oraz kraj siedziby akcjonariusza, którego 

dotyczy wpis w księdze akcyjnej; 

 4) liczbę akcji nabytych lub objętych przez akcjonariusza, którego dotyczy wpis w księdze 

akcyjnej; 

 5) skład akcjonariuszy zarządzającego ASI po dokonaniu nowego wpisu w księdze akcyjnej, 

według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, raport bieżący powinien zawierać opis 

struktury grupy kapitałowej, w skład której wchodzi zarządzający ASI, według stanu 

obowiązującego na dzień 31 grudnia, ze wskazaniem firmy (nazwy), adresu i siedziby 

podmiotów wchodzących w skład grupy, procentowego udziału tych podmiotów w kapitale 

innych podmiotów należących do grupy oraz procentu ogólnej liczby posiadanych głosów na 

zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tych podmiotów. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, raport bieżący powinien zawierać 

kopię, w formacie PDF, wniosku o ogłoszenie upadłości zarządzającego ASI wraz z 

załącznikami lub kopię, w formacie PDF, oświadczenia o wszczęciu postępowania 

naprawczego zarządzającego ASI wraz z załącznikami. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, raport bieżący powinien zawierać 

odpowiednio: 

 1) kopię, w formacie PDF, uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy zarządzającego ASI: 

a) o rozwiązaniu zarządzającego ASI albo 
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b) o przeniesieniu jego siedziby za granicę; 

 2) kopię, w formacie PDF, postanowienia sądu o wykreśleniu zarządzającego ASI z rejestru; 

 3) kopię, w formacie PDF, postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości zarządzającego ASI; 

 4) wskazanie innej, przewidzianej prawem lub postanowieniami statutu, przyczyny, która 

powoduje rozwiązanie zarządzającego ASI. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 23, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i przyczynę odwołania, powołania albo zawieszenia członka zarządu; 

 2) imię i nazwisko członka zarządu, który został odwołany, powołany albo zawieszony; 

 3) w przypadku zmiany danych osobowych członka zarządu wskazanie tych zmian; 

 4) aktualną listę członków zarządu ze wskazaniem osób, które spełniają warunki, o których 

mowa w art. 42 ust. 3 ustawy. 

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 24, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) datę i przyczynę odwołania albo powołania członka rady nadzorczej; 

 2) imię i nazwisko członka rady nadzorczej, który został odwołany albo powołany; 

 3) w przypadku zmiany danych osobowych członka rady nadzorczej wskazanie tych zmian; 

 4) aktualną listę członków rady nadzorczej. 

30. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 29, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) nazwę unijnego AFI; 

 2) wskazanie państwa macierzystego unijnego AFI; 

 3) datę utworzenia unijnego AFI lub rozpoczęcia zarządzania unijnym AFI. 

31. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 raport bieżący powinien zawierać: 

 1)  wskazanie firmy, siedziby, państwa siedziby i adresu przedsiębiorcy, z którym zawarto, 

zmieniono lub rozwiązano umowę; 

 2)  szczegółowe wskazanie czynności, których wykonywanie zostało powierzone; 

 3)  wskazanie alternatywnych funduszy inwestycyjnych, których dotyczy umowa – w 

przypadku zawarcia umowy w zakresie czynności, o których mowa w art. 70f ust. 4 

ustawy; 

 4)  datę zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy; 

 5)  datę rozpoczęcia wykonywania przez przedsiębiorcę czynności, będących przedmiotem 

umowy; 

 6) przyczyny zmiany lub rozwiązania umowy. 

32. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 31, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wykaz podmiotów, których dane uległy zmianie; 

 2) wykaz zmian we właściwych rejestrach podmiotów; 
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 3) pełną listę podmiotów po dokonaniu zmian; 

 4) kopię, w formacie PDF, aktualnego odpisu z właściwych rejestrów podmiotów. 

33. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 32, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) imiona i nazwiska, opisy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, kopie, w formacie 

PDF, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące osób zatrudnionych w 

zarządzającym ASI lub podmiotach, o których mowa w art. 70f ust. 4 ustawy, mających 

istotny wpływ na działalność alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w tym w 

szczególności na decyzje inwestycyjne alternatywnego funduszu inwestycyjnego, których 

dotyczą zmiany; 

 2) datę, od której osoba zatrudniona w zarządzającym ASI lub podmiocie, o którym mowa 

w art. 70f ust. 4 ustawy, rozpoczęła pełnienie funkcji; 

 3) listę wszystkich osób zatrudnionych w zarządzającym ASI lub podmiotach, o których 

mowa w art. 70f ust. 4 ustawy, mających istotny wpływ na działalność alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 

34. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, raport bieżący powinien zawierać: 

a) kopię, w formacie PDF, pozwu lub prawomocnego orzeczenia kończącego 

postępowanie w sprawie, 

b) datę wniesienia pozwu. 

35. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, raport bieżący powinien zawierać 

kopię pozwu, w formacie PDF, wraz z informacją o dacie doręczenia pozwu oraz stanowisko 

zarządzającego ASI w kwestiach podniesionych w pozwie. 

36. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 35, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) firmę zarządzającego ASI albo depozytariusza, od którego przejmowane jest zarządzanie 

alternatywną spółką inwestycyjną; 

 2) nazwę przejmowanej alternatywnej spółki inwestycyjnej; 

 3) datę przejęcia zarządzania. 

37. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) nazwy łączonych alternatywnych spółek inwestycyjnych; 

 2) nazwę alternatywnej spółki inwestycyjnej przejmującej, o ile uległa ona zmianie w 

związku z połączeniem; 

 3) datę wydania praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej przejmującej 

inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej przejmowanej; 

 4) wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej 
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przejmującej w chwili wydania praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej 

przejmującej inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej przejmowanej; 

 5) wartość aktywów i zobowiązań alternatywnej spółki inwestycyjnej przejmowanej w 

chwili wydania praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej przejmującej 

inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej przejmowanej; 

 6) datę złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie alternatywnej spółki 

inwestycyjnej przejmowanej z właściwego rejestru; 

 7) datę wykreślenia alternatywnej spółki inwestycyjnej przejmowanej z właściwego rejestru. 

38. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 37, raport bieżący powinien zawierać 

kopię, w formacie PDF, dokumentów potwierdzających wykreślenie unijnego AFI 

podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego unijnego AFI z wydzielonymi 

subfunduszami z właściwego rejestru. 

39. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie państwa członkowskiego; 

 2) datę rozpoczęcia, zmiany zakresu lub zakończenia wykonywania działalności; 

 3) nowy zakres wykonywanej działalności. 

40. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie państwa członkowskiego; 

 2) datę rozpoczęcia, zmiany zakresu lub zakończenia wykonywania działalności; 

 3) nowy zakres wykonywanej działalności. 

41. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 43, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie organu, który zgłosił nieprawidłowości; 

 2) wskazanie nieprawidłowości; 

 3) szczegółowy opis przyczyn nieprawidłowości; 

 4) datę wystąpienia nieprawidłowości; 

 5) datę zgłoszenia zarządzającemu ASI nieprawidłowości przez właściwy organ nadzoru 

państwa członkowskiego; 

 6) szczegółowy opis działań podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości. 

42. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 44, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) zwięzłą informację o różnicach między założeniami przedstawionymi w analizie 

ekonomiczno-finansowej a stanem faktycznym, w zakresie poniesionych przez 

zarządzającego ASI kosztów oraz uzyskanych przychodów, odrębnie dla każdej z pozycji 

kosztów i przychodów, w przekroju zastosowanym w ostatecznej wersji przekazanej 

analizy ekonomiczno-finansowej; 
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 2) wyjaśnienie przyczyn zaistnienia odchyleń od wartości prognozowanych w analizie 

ekonomiczno-finansowej, odrębnie dla każdej pozycji kosztów i przychodów, w 

przekroju zastosowanym w przekazanej analizie ekonomiczno-finansowej, w tym 

określenie, czy odchylenie wystąpiło z przyczyn niezależnych od zarządzającego ASI; 

 3) wskazanie poziomu wymogu kapitałowego, jaki zarządzający ASI stosowałoby w ciągu 

pierwszego roku działalności, jeżeli w analizie ekonomiczno-finansowej zawarłoby dane 

identyczne z danymi wskazanymi w raporcie. 

43. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, raport bieżący powinien zawierać 

kopię, w formacie PDF, uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy zarządzającego ASI. 

44. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, raport bieżący powinien zawierać 

kopię, w formacie PDF, uchwały o nieudzieleniu absolutorium. 

45. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 47, raport bieżący powinien zawierać 

kopię, w formacie PDF, uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy zarządzającego ASI o wypłacie dywidendy. 

46. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 48, raport bieżący powinien zawierać: 

 1)  datę wypłaty dywidendy; 

 2)  kwotę wypłaconej dywidendy; 

 3) wskazanie poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI po wypłacie dywidendy; 

 3)  opis wpływu wypłaty dywidendy na poziom kapitału własnego zarządzającego ASI na 

spełnianie wymogu kapitałowego obowiązującego zarządzającego ASI. 

47. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 49, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) planowaną datę przejścia zarządzającego ASI na stosowanie MSR; 

 2) opis skutków, jakie przejście na MSR wywoła w obszarze kapitału własnego 

zarządzającego ASI, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na wymogi kapitałowe. 

48. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 50, raport bieżący powinien zawierać: 

 1) wskazanie przyczyny rozwiązania alternatywnej spółki inwestycyjnej; 

  2)  datę wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę rozwiązania alternatywnej spółki 

inwestycyjnej. 

Oddział 2  

Informacje bieżące zarządzającego ASI 

§ 5. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany do przekazywania, w formie informacji 

bieżącej, informacji dotyczących: 

 1) wartości aktywów, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadającej 
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na prawo uczestnictwa dla poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w 

dniach wyceny; 

 2) błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na prawo uczestnictwa 

poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych; 

 3) niedokonania wyceny wartości aktywów alternatywnego funduszu inwestycyjnego w 

terminach określonych w dokumentach założycielskich alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego; 

 4) utraty przez alternatywny fundusz inwestycyjny lub jednostkę od niego zależną, w 

wyniku zdarzeń losowych, aktywów o wartości przekraczającej: 

a) 10% wartości aktywów alternatywnego funduszu inwestycyjnego – w przypadku 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, którego aktywa są nie wyższe niż 

30.000.000 zł, 

b) 5% wartości aktywów alternatywnego funduszu inwestycyjnego – w przypadku 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, którego aktywa są wyższe niż 

30.000.000 zł; 

 5) nabyciu lub wykupieniu przez alternatywne fundusze inwestycyjne praw uczestnictwa 

innych alternatywnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez tego samego 

zarządzającego ASI; 

 6) podjęciu uchwały o otwarciu likwidacji alternatywnego funduszu inwestycyjnego, 

 7) dokonaniu ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału lub połączenia praw uczestnictwa 

oraz o dokonaniu podziału lub połączenia praw uczestnictwa; 

 8) zmianie nazwy alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, 

 9) niezatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego; 

10) podjęciu decyzji w sprawie połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego 

utworzonego funduszu za bieżący okres sprawozdawczy z księgami rachunkowymi i 

sprawozdaniem finansowym za następny okres sprawozdawczy; 

11) wszczęciu postępowania sądowego przeciwko alternatywnemu funduszowi 

inwestycyjnemu; 

12) utworzeniu subfunduszu w ramach unijnego AFI; 

13) połączeniu subfunduszy w ramach unijnego AFI; 

14) zamiarze likwidacji subfunduszu wydzielonego w ramach unijnego AFI; 

15) likwidacji subfunduszu wydzielonego w ramach unijnego AFI; 

16) rozpoczęciu albo zakończeniu zbywania praw uczestnictwa na terytorium państwa 
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członkowskiego; 

17) zgłoszonych zarządzającemu ASI przez właściwe organy nadzoru państwa 

członkowskiego nieprawidłowościach w działalności zarządzanych alternatywnych 

funduszy inwestycyjnych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informacja bieżąca powinna zawierać 

zestawienie kwartalne w zakresie i formie wskazanej w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę błędnej wyceny wartości aktywów netto przypadającej na prawo uczestnictwa; 

 2) wartość błędnie wycenionego prawa uczestnictwa oraz wartość prawidłowo wycenionego 

prawa uczestnictwa; 

 3) wskazanie przyczyny powstania błędu w wycenie wartości aktywów netto przypadającej 

na prawo uczestnictwa, a w przypadku gdy: 

a) błąd został popełniony wskutek niezastosowania się pracowników do obowiązujących 

procedur – do raportu należy dołączyć kopie, w formacie PDF, części dokumentu 

procedury, z której niezastosowaniem związane było powstanie błędnej wyceny, oraz 

zwięzły opis przyczyn niezastosowania się pracownika do tej procedury, 

b) błąd został popełniony w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania systemu 

informatycznego służącego do prowadzenia rachunkowości alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego – do raportu należy dołączyć dokładny opis zaistniałej 

nieprawidłowości, a w przypadku gdy z okoliczności wynika, że błąd został 

spowodowany umyślnie przez pracownika, wraz ze wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za jego zaistnienie, 

c) błąd został popełniony w wyniku pomyłki pracownika, przy czym nie zostały 

przekroczone postanowienia procedur wewnętrznych – w raporcie należy wskazać 

charakter pomyłki; 

 4) wskazanie, czy tego rodzaju błąd miał miejsce w przeszłości, z opisem podjętych 

wówczas działań; 

 5) wskazanie sposobu rozliczenia skutków błędu w wycenie wartości aktywów netto 

przypadającej na prawo uczestnictwa z inwestorami alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego, którym zbyto lub od których odkupiono prawa uczestnictwa po 

niewłaściwie wyliczonej cenie; 

 6) informację o decyzjach podjętych w celu zapobieżenia powstaniu podobnych błędów w 

dalszej działalności alternatywnego funduszu inwestycyjnego; 

 7) liczbę praw uczestnictwa zbytych i wykupionych przez alternatywny fundusz 
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inwestycyjny w oparciu o błędną wycenę aktywów. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu; 

 2) wskazanie przyczyny niedokonania wyceny wartości aktywów alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego; 

 3) wskazanie, czy tego rodzaju niedokonanie miało miejsce w przeszłości, z opisem 

podjętych wówczas działań; 

 4) informację o działaniach, jakie zarządzający ASI podjął lub zamierza podjąć w celu 

zapobieżenia powstaniu podobnych sytuacji w dalszej działalności alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę wystąpienia zdarzenia losowego powodującego utratę aktywów, charakter zdarzenia 

oraz rodzaj utraconych aktywów; 

 2) aktualną wartość utraconych aktywów oraz wartość aktywów alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego przed i po uwzględnieniu utraty aktywów; 

 3) przewidywane konsekwencje utraty aktywów dla dalszej działalności alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę nabycia praw uczestnictwa; 

 2) nazwę alternatywnego funduszu inwestycyjnego, którego prawa uczestnictwa zostały 

nabyte; 

 3) liczbę i cenę nabycia praw uczestnictwa; 

 4) procentowy udział tych praw w stosunku do ogólnej liczby praw uczestnictwa 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, od którego je nabyto w ramach danej 

transakcji; 

 5) łączny procentowy udział wszystkich nabytych praw uczestnictwa w stosunku do ogólnej 

liczby praw uczestnictwa alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę podjęcia uchwały o rozwiązaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego; 

 2) kopię uchwały, w formacie PDF, i jej uzasadnienie. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) planowaną datę podziału albo połączenia praw uczestnictwa oraz datę dokonania podziału 

albo połączenia praw uczestnictwa; 

 2) wartość prawa uczestnictwa przed podziałem albo połączeniem i po podziale albo 
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połączeniu oraz proporcje podziału albo połączenia. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) w przypadku zmiany nazwy funduszu lub subfunduszu – nową nazwę wraz z informacją, 

od kiedy obowiązuje; 

 2) w przypadku zmiany szczególnego typu funduszu – wskazanie nowego typu funduszu 

wraz z datą, od której zmiana wchodzi w życie; 

 3) w przypadku zmiany rodzaju funduszu – wskazanie nowego rodzaju funduszu wraz z 

datą, od której zmiana wchodzi w życie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, informacja bieżąca powinna zawierać 

informację o przyczynach niezatwierdzenia sprawozdania finansowego alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, informacja bieżąca powinna zawierać 

kopię pozwu, w formacie PDF, wraz z informacją o dacie doręczenia pozwu. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) nazwę oraz datę utworzenia subfunduszu; 

 2) datę przydziału praw uczestnictwa związanych z subfunduszem; 

 3) datę wpisania subfunduszu do właściwego rejestru. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę dokonania przydziału praw uczestnictwa subfunduszu przejmującego uczestnikom 

subfunduszu przejmowanego; 

 2) wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa subfunduszu przejmującego w chwili 

dokonania przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego uczestnikom 

subfunduszu przejmowanego; 

 3) wartość aktywów i zobowiązań subfunduszu przejmowanego w chwili dokonania 

przydziału praw uczestnictwa subfunduszu przejmującego uczestnikom subfunduszu 

przejmowanego; 

 4) datę wykreślenia subfunduszu przejmowanego z właściwego rejestru. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia likwidacji subfunduszu; 

 2) wskazanie przesłanek likwidacji subfunduszu; 

 3) planowany harmonogram likwidacji subfunduszu. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) datę rozpoczęcia likwidacji subfunduszu; 

 2) zmiany w harmonogramie likwidacji subfunduszu; 
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 3) datę zakończenia likwidacji subfunduszu; 

 4) datę wykreślenia subfunduszu z właściwego rejestru. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) wskazanie państwa członkowskiego; 

 2) datę rozpoczęcia, zmiany zakresu lub zakończenia zbywania jednostek uczestnictwa; 

 3) określenie zmian w zakresie zbywania jednostek uczestnictwa. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, informacja bieżąca powinna zawierać: 

 1) wskazanie nieprawidłowości i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, których 

działalności one dotyczą; 

 2) wskazanie organu, który zgłosił nieprawidłowości; 

 3) szczegółowy opis przyczyn nieprawidłowości; 

 4) datę wystąpienia nieprawidłowości; 

 5) datę zgłoszenia zarządzającemu ASI nieprawidłowości w działalności zarządzanych 

alternatywnych funduszy inwestycyjnych przez właściwy organ nadzoru państwa 

członkowskiego; 

 6) szczegółowy opis działań podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości. 

 

Oddział 3  

Sprawozdania okresowe zarządzającego ASI 

§ 6. 1. Zarządzający ASI sporządza i dostarcza Komisji sprawozdanie miesięczne 

dotyczące sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego zarządzającego ASI, sporządzone 

według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2. Na potrzeby sporządzania sprawozdania miesięcznego przyjmuje się zasady wyceny 

aktywów i pasywów zarządzającego ASI oraz ustalania wyniku finansowego stosowane na 

dzień sporządzania sprawozdania finansowego. 

3. Zarządzający ASI dostarcza Komisji roczne sprawozdanie finansowe zarządzającego 

ASI, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości albo MSR, wraz z raportem 

z badania oraz opinią biegłego rewidenta wskazującą, czy sprawozdanie finansowe jest 

prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik 

finansowy zarządzającego ASI. 

  § 7. 1. Zarządzający ASI dostarcza Komisji roczne sprawozdanie z funkcjonowania 

systemu zarządzania ryzykiem obejmujące: 

1) określenie okresu sprawozdawczego, za który sprawozdanie zostało sporządzone; 
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2) informacje o stałej funkcji zarządzania ryzykiem wydzielonej w zarządzającym ASI, 

zawierające: 

a) skład osobowy stałej funkcji zarządzania ryzykiem wraz z określeniem stanowisk, na 

których zatrudniono poszczególne osoby, 

b) wskazanie wymiarów etatów, na których zatrudniono poszczególne osoby 

zatrudnione w ramach stałej funkcji zarządzania ryzykiem, 

c) opis kwalifikacji poszczególnych osób zatrudnionych w ramach stałej funkcji 

zarządzania ryzykiem, 

d) szczegółowe wyjaśnienie sposobu dostosowania sposobu organizacji stałej funkcji 

zarządzania ryzykiem do charakteru, skali i złożoności czynności wykonywanych 

przez zarządzającego ASI, 

e) wskazanie, w jaki sposób zapewniono funkcjonalny i hierarchiczny rozdział stałej 

funkcji zarządzania ryzykiem od jednostek operacyjnych zarządzającego ASI, w tym 

od funkcji zarządzania portfelem, z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 osoby zaangażowane w sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem nie są 

nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za działanie jednostek operacyjnych 

zarządzającego ASI, w tym funkcji zarządzania portfelem, 

 osoby zaangażowane w sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem nie 

uczestniczą w działach prowadzonych w ramach działania jednostek 

operacyjnych, w tym funkcji zarządzania portfelem, 

 osoby zaangażowane w sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem otrzymują 

wynagrodzenie w zależności od osiągniętych celów powiązanych z tą funkcją, 

niezależnie od wyników jednostek operacyjnych, w tym w tym funkcji 

zarządzania portfelem, 

 wynagrodzenie pracowników wyższego szczebla zajmujących stanowiska 

związane z funkcją zarządzania ryzykiem jest bezpośrednio nadzorowane przez 

komitet ds. wynagrodzeń, o ile ustanowiono taki komitet, 

 wskazanie, czy funkcjonalny i hierarchiczny rozdział funkcji zarządzania 

ryzykiem podlegał w okresie sprawozdawczym przeglądowi przez organ 

zarządzający oraz – jeżeli istnieje – funkcję nadzorczą zarządzającego ASI, wraz 

z rezultatami tego przeglądu; 

3) informacje o regularnych sprawozdaniach dotyczących spójności pomiędzy limitami 

ryzyka a profilem ryzyka alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz adekwatności i 
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skuteczności procesu zarządzania ryzykiem, przekazanych przez stałą funkcję 

zarządzania ryzykiem do organu zarządzającego oraz – jeżeli istnieje – funkcji 

nadzorczej zarządzającego ASI, zawierające: 

a) wskazanie częstotliwości przekazywania sprawozdań wynikającej z procedur 

obowiązujących w zarządzającym ASI oraz faktycznie zrealizowanej częstotliwości 

przekazywania tych sprawozdań, 

b) szczegółowe uzasadnienie częstotliwości przekazywania sprawozdań w kontekście 

zgodności z charakterem, skalą i złożonością czynności wykonywanych przez 

zarządzającego ASI, 

c) wskazanie adresatów sprawozdań, 

d) wskazanie wszelkich nieprawidłowości, o których informowano w sprawozdaniach 

wraz ze sposobem postępowania podjętych w celu naprawienia tych 

nieprawidłowości; 

4) informacje o regularnych sprawozdaniach przedkładanych kadrze kierowniczej wyższego 

szczebla na temat bieżącego poziomu ryzyka, na jakie narażona jest każda zarządzana 

alternatywna spółka inwestycyjna, zawierające: 

a) wskazanie częstotliwości przekazywania sprawozdań wynikającej z procedur 

obowiązujących w zarządzającym ASI oraz faktycznie zrealizowanej częstotliwości 

przekazywania tych sprawozdań, 

b) szczegółowe uzasadnienie częstotliwości przekazywania sprawozdań w kontekście 

zgodności z charakterem, skalą i złożonością czynności wykonywanych przez 

zarządzającego ASI, 

c) wskazanie adresatów sprawozdań, 

d) wskazanie wszelkich nieprawidłowości, o których informowano w sprawozdaniach 

wraz ze sposobem postępowania podjętych w celu naprawienia tych 

nieprawidłowości; 

5) wykaz wszystkich procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem, składających się na 

politykę zarządzania ryzkiem obowiązującą w zarządzającym ASI; 

6) informacje o limitach ryzyka i ich przestrzeganiu, zawierające: 

a) zestawienie wszystkich limitów ryzyka obowiązujących w ramach systemu 

zarządzania ryzykiem w odniesieniu do poszczególnych alternatywnych spółek 

inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego ASI, obejmujące: 

 nazwę alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy limit, 

 rodzaj ograniczanego ryzyka, 
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 określenie kategorii ekonomicznej, odzwierciedlającej dane ryzyko, która podlega 

limitowi, 

 wartość graniczną limitu, 

b) szczegółowe wyjaśnienie zgodności ustanowionych limitów ryzyka z profilem 

ryzyka alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego 

ASI, 

c) liczbę przekroczeń limitów ryzyka w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do 

poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych (szczegółowe zestawienie 

poszczególnych przekroczeń limitów ryzyka należy przekazać w załączniku), 

d) wskazanie działań podjętych w związku z zaistniałymi przekroczeniami limitów 

ryzyka; 

7) informacje o przeglądach systemu zarządzania ryzykiem dokonanych w okresie 

sprawozdawczym, zawierające: 

a) wskazanie częstotliwości, z jaką powinny być dokonywane przeglądy, ustalonej 

przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 

ustalonej częstotliwości przy uwzględnieniu charakteru, skali i złożoności czynności 

wykonywanych przez zarządzającego ASI, 

b) wskazanie rzeczywistej częstotliwości, z jaką dokonywano przeglądów, 

c) wskazanie przypadków dokonywania przeglądu poza okresowymi przeglądami 

dokonywanymi z ustaloną częstotliwością, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania 

takiego przeglądu, 

d) wskazanie ewentualnych nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach przeglądu, 

e) wskazanie dokonanych na podstawie przeglądów aktualizacji w systemie 

zarządzania ryzykiem; 

8) informacje o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym okresowych testach 

warunków skrajnych i analizach scenariuszy wariantowych, zawierające: 

a) wskazanie częstotliwości, z jaką powinny być dokonywane tego typu analizy 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w zarządzającym ASI, 

b) wskazanie rzeczywistej częstotliwości, z jaką dokonywano tego typu analizy w 

okresie sprawozdawczym, 

c) szczegółowe uzasadnienie przyjętej częstotliwości dokonywania testów warunków 

skrajnych przy uwzględnieniu charakteru alternatywnych spółek inwestycyjnych, 
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d) wskazanie, w odniesieniu do poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, 

jakie scenariusze odzwierciedlające skrajne warunki rynkowe są uwzględniane przy 

dokonywaniu analiz, 

e) wskazanie, w odniesieniu do poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych 

oraz w odniesieniu do poszczególnych analizowanych scenariuszy, czy rezultaty 

testów warunków skrajnych były prawidłowe; 

9) informacje o procesie zarządzania płynnością w zakresie limitów płynności 

alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego ASI, 

zawierające: 

a) zestawienie limitów płynności ustanowionych w odniesieniu do poszczególnych 

alternatywnych spółek inwestycyjnych, obejmujące: 

 nazwę alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy limit, 

 rodzaj ograniczanego ryzyka, 

 określenie kategorii ekonomicznej, odzwierciedlającej dane ryzyko, która podlega 

limitowi, 

 wartość graniczną limitu, 

b) szczegółowe wyjaśnienie zgodności ustanowionych limitów płynności z polityką 

umarzania stosowaną w odniesieniu do alternatywnych spółek inwestycyjnych 

zarządzanych przez zarządzającego ASI, 

c) liczbę przekroczeń limitów płynności w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do 

poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych (szczegółowe zestawienie 

poszczególnych przekroczeń limitów ryzyka należy przekazać w załączniku), 

d) wskazanie działań podjętych w związku z zaistniałymi przekroczeniami limitów 

płynności; 

10) informacje o procesie zarządzania płynnością w zakresie testów warunków skrajnych w 

warunkach normalnej płynności oraz w nadzwyczajnych okolicznościach w zakresie 

płynności, zawierające: 

a) wskazanie częstotliwości, z jaką powinny być dokonywane tego typu analizy 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w zarządzającym ASI, 

b) wskazanie rzeczywistej częstotliwości, z jaką dokonywano tego typu analizy w 

okresie sprawozdawczym, 

c) szczegółowe uzasadnienie przyjętej częstotliwości dokonywania testów warunków 

skrajnych obszaru płynności przy uwzględnieniu charakteru alternatywnych spółek 
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inwestycyjnych, w tym jej strategii inwestycyjnej, profilu płynności, rodzaju 

inwestora i polityki umarzania, 

d) wskazanie, w odniesieniu do poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, 

jakie scenariusze odzwierciedlające skrajne warunki rynkowe przy założeniu 

normalnej płynności oraz nadzwyczajnych okoliczności w zakresie płynności są 

uwzględniane przy dokonywaniu analiz, 

e) wskazanie, w odniesieniu do poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych 

oraz w odniesieniu do poszczególnych analizowanych scenariuszy, czy rezultaty 

testów warunków skrajnych były prawidłowe; 

11) informacje o procesie wyznaczania ekspozycji AFI w odniesieniu do alternatywnych 

spółek inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego ASI, zawierające: 

a) wskazanie maksymalnego poziomu ekspozycji AFI ustanowionego w odniesieniu do 

poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem ustalonego limitu, przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

 rodzaj alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

 strategia inwestycyjna alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

 źródła dźwigni finansowej alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

 wszelkie inne wzajemne powiązania lub istotne związki z innymi instytucjami 

świadczącymi usługi finansowe, które mogą stanowić ryzyko systemowe, 

 potrzeba ograniczenia ekspozycji wobec każdego konkretnego kontrahenta, 

 stopień, w jakim dźwignia finansowa jest zabezpieczona, 

 stosunek aktywów do zobowiązań, 

 skala, charakter i zakres działalności zarządzającego ASI, 

b) liczbę przekroczeń limitu ekspozycji AFI w odniesieniu do poszczególnych 

alternatywnych spółek inwestycyjnych (szczegółowe zestawienie poszczególnych 

przekroczeń limitów ryzyka należy przekazać w załączniku), 

c) wskazanie działań podjętych w związku z zaistniałymi przekroczeniami limitu 

ekspozycji AFI, 

d) wskazanie wysokości ekspozycji AFI w okresie sprawozdawczym, przy 

uwzględnieniu wartości minimalnej, maksymalnej, średniej oraz mediany wartości 

odnotowanych w pomiarach dokonywanych w trakcie okresu sprawozdawczego. 

 2. Zarządzający ASI dostarcza Komisji roczne sprawozdanie z działalności stałej 

funkcji związanej z zapewnianiem zgodności obejmujące: 
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1) określenie okresu sprawozdawczego, za który sprawozdanie zostało sporządzone; 

2) informacje o stałej funkcji związanej z zapewnianiem zgodności wydzielonej w 

zarządzającym ASI, zawierające: 

a) skład osobowy stałej funkcji związanej z zapewnianiem zgodności wraz z 

określeniem stanowisk, na których zatrudniono poszczególne osoby, 

b) wskazanie wymiarów etatów, na których zatrudniono poszczególne osoby 

zatrudnione w ramach stałej funkcji związanej z zapewnianiem zgodności, 

c) opis kwalifikacji poszczególnych osób zatrudnionych w ramach stałej funkcji 

związanej z zapewnianiem zgodności, 

d) szczegółowe wyjaśnienie sposobu dostosowania sposobu organizacji stałej funkcji 

związanej z zapewnianiem zgodności do charakteru, skali i złożoności czynności 

wykonywanych przez zarządzającego ASI, 

e) szczegółowe wyjaśnienia w zakresie spełniania przez stałą funkcję związaną z 

zapewnianiem zgodności następujących kryteriów: 

 funkcja ta dysponuje koniecznymi uprawnieniami, zasobami, wiedzą 

specjalistyczną i dostępem do wszystkich istotnych informacji,  

 wyznaczony został pracownik ds. zgodności z prawem, który odpowiada za 

funkcję związaną z zapewnianiem zgodności oraz przedkładanie kadrze 

kierowniczej wyższego szczebla regularnych sprawozdań (nie rzadziej niż raz w 

roku) z zakresu zgodności z prawem, zawierających w szczególności informacje o 

tym, czy w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podjęto odpowiednie 

środki naprawcze,  

 osoby uczestniczące w pracach funkcji związanej z zapewnianiem zgodności nie 

są zaangażowane w świadczenie usług ani wykonywanie działań, które 

monitorują, 

 metoda ustalania wynagrodzenia pracownika ds. zgodności z prawem i innych 

osób w ramach funkcji związanej z zapewnianiem zgodności nie wpływa 

faktycznie ani potencjalnie na obiektywizm tych osób 

 bądź szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niespełniania powyższych kryteriów, przy 

uwzględnieniu charakteru, skali i złożoności czynności wykonywanych przez 

zarządzającego ASI; 

3) informacje o kontrolach wewnętrznych w towarzystwie przeprowadzonych w okresie 

sprawozdawczym przez komórkę nadzoru wewnętrznego zawierające: 
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a) liczbę, przedmiot i daty kontroli wewnętrznych, 

b) zastrzeżenia zgłoszone w toku przeprowadzonych kontroli, 

c) czynności naprawcze podjęte w wyniku czynności kontrolnych; 

4) informacje o regularnych sprawozdaniach z zakresu zgodności z prawem przedłożonych 

kadrze kierowniczej wyższego szczebla, obejmujące: 

a) wskazanie częstotliwości przekazywania sprawozdań wynikającej z procedur 

obowiązujących w zarządzającym ASI oraz faktycznie zrealizowanej częstotliwości 

przekazywania tych sprawozdań, 

b) szczegółowe uzasadnienie częstotliwości przekazywania sprawozdań w kontekście 

zgodności z charakterem, skalą i złożonością czynności wykonywanych przez 

zarządzającego ASI, 

c) wskazanie adresatów sprawozdań, 

d) wskazanie wszelkich nieprawidłowości, o których informowano w sprawozdaniach 

wraz ze sposobem postępowania podjętych w celu naprawienia tych 

nieprawidłowości; 

5) wykaz procedur dotyczących zapewniania zgodności; 

6) informacje dotyczące zarządzania konfliktami interesów w zarządzającym ASI, 

zawierające: 

a) zestawienie zidentyfikowanych w okresie sprawozdawczym konfliktów interesów, 

b) opis działań podejmowanych przez zarządzającego ASI w celu zarządzania 

zidentyfikowanymi konfliktami interesów, 

c) wyjaśnienie skuteczności działań podejmowanych w celu zarządzania konfliktami 

interesów. 

3. Zarządzający ASI dostarcza Komisji roczne sprawozdanie z działalności stałej 

funkcji audytu wewnętrznego obejmujące: 

1) określenie okresu sprawozdawczego, za który sprawozdanie zostało sporządzone; 

2) informacje o stałej funkcji audytu wewnętrznego wydzielonej w zarządzającym ASI, 

zawierające: 

a) skład osobowy stałej funkcji audytu wewnętrznego wraz z określeniem stanowisk, na 

których zatrudniono poszczególne osoby, 

b) wskazanie wymiarów etatów, na których zatrudniono poszczególne osoby 

zatrudnione w ramach stałej funkcji audytu wewnętrznego, 

c) opis kwalifikacji poszczególnych osób zatrudnionych w ramach stałej funkcji audytu 

wewnętrznego, 
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d) szczegółowe wyjaśnienie sposobu dostosowania sposobu organizacji stałej funkcji 

audytu wewnętrznego do charakteru, skali i złożoności czynności wykonywanych 

przez zarządzającego ASI; 

3) informacje o czynnościach z zakresu audytu wewnętrznego przeprowadzonych w okresie 

sprawozdawczym, zawierające: 

a) informacje na temat ustanowionego na okres sprawozdawczy planu audytu, 

b) stopień wykonania planu audytu w okresie sprawozdawczym, 

c) nieprawidłowości zidentyfikowane w ramach przeprowadzonego audytu. 

d) zalecenia wydane na podstawie przeprowadzonego audytu, 

e) stopień dostosowania do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzonego audytu; 

4) informacje o sprawozdaniach przedłożonych kadrze kierowniczej wyższego szczebla, 

obejmujące: 

a) wskazanie adresatów sprawozdań, 

b) wskazanie wszelkich nieprawidłowości, o których informowano w sprawozdaniach 

wraz ze sposobem postępowania podjętych w celu naprawienia tych 

nieprawidłowości. 

 

Rozdział 2 

Zbiorcze raporty bieżące zarządzających ASI 

§ 8. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany do przekazywania, w formie zbiorczego 

raportu bieżącego, informacji o: 

 1) zawarciu przez ASI lub zarządzającego ASI z podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd sprawozdań finansowych ASI lub 

umowy o wykonanie innych usług dotyczących sprawozdań finansowych ASI; 

 2) rozwiązaniu albo wypowiedzeniu przez ASI, zarządzającego ASI lub przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub umowy 

o wykonanie innych usług dotyczących sprawozdań finansowych ASI, zawartej z 

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych; 

 3) rozwiązaniu albo wypowiedzeniu przez ASI, zarządzającego ASI lub przez podmiot 

zewnętrznego podmiotu wyceniającego do wykonywania czynności wyceny aktywów 

alternatywnych funduszu inwestycyjnych oraz o istotnych warunkach zawartej umowy w 

tym zakresie, 

 4) zawarciu umowy przez ASI, której przedmiotem jest sprzedaż papierów wartościowych 

lub praw majątkowych, z inną ASI zarządzaną przez tego samego zarządzającego ASI 
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oraz o istotnych warunkach zawartej umowy; 

 5) zawarciu umowy przez ASI, której przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa 

majątkowe, z zarządzającym ASI, który zarządza tą ASI, działającym we własnym 

imieniu lub z klientem, dla którego zarządzający ASI, który zarządza tą ASI, wykonuje 

usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość 

instrumentów finansowych, oraz o istotnych warunkach zawartej umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać: 

 1) wskazanie nazw alternatywnych funduszy inwestycyjnych, których raport dotyczy; 

 2) dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, z którym zawarta 

została umowa o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych 

alternatywnych funduszy inwestycyjnych, ze wskazaniem: 

a) firmy, siedziby i adresu, 

b) imienia i nazwiska biegłego rewidenta, który w imieniu podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych dokonuje badania, przeglądu lub innej usługi 

dotyczącej sprawozdań finansowych alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o ile w 

umowie imiennie wskazano biegłego rewidenta, 

c) podstawy uprawnień podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

oraz biegłego rewidenta, który w imieniu podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych dokonuje badania, przeglądu lub innych usług dotyczących 

sprawozdań finansowych, o ile w umowie imiennie wskazano biegłego rewidenta; 

 3) datę zawarcia oraz wskazanie okresu, na jaki została zawarta umowa z podmiotem 

uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać: 

 1) wskazanie nazw alternatywnych funduszy inwestycyjnych, których raport dotyczy; 

 2) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji podmiotu uprawnionego do 

badania czy z decyzji zarządzającego ASI; 

 3) datę i przyczyny wypowiedzenia umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać: 

 1) wskazanie nazw alternatywnych funduszy inwestycyjnych, których raport dotyczy; 

 2) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji zewnętrznego podmiotu 

wyceniającego czy z decyzji zarządzającego ASI; 
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 3) datę i przyczyny wypowiedzenia umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać zestawienie miesięczne wszystkich transakcji zawartych przez alternatywny fundusz 

inwestycyjny zarządzany przez zarządzającego ASI, wykazanych w porządku 

chronologicznym na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zbiorczy raport bieżący powinien 

zawierać zestawienie miesięczne wszystkich transakcji zawartych przez alternatywny fundusz 

inwestycyjny zarządzany przez zarządzającego ASI, wykazanych w porządku 

chronologicznym na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

 

Rozdział 3 

Terminy przekazywania raportów bieżących, informacji bieżących i sprawozdań 

okresowych 

§ 9. 1. Raporty bieżące i informacje bieżące zarządzającego ASI dostarcza się Komisji, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, w terminie 4 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub 

powzięcia przez zarządzającego ASI o nim wiadomości. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 19, raport bieżący dostarcza 

się następnego dnia roboczego po dniu wystąpienia zdarzenia lub powzięcia przez 

zarządzającego ASI wiadomości o nim. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 20, raport bieżący dostarcza się w 

terminie miesiąca od zakończenia czwartego kwartału roku. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 44, raport bieżący dostarcza się w 

terminie miesiąca od zakończenia pierwszego roku działalności zarządzającego ASI. 

5. Sprawozdanie miesięczne zarządzającego ASI, o którym mowa w § 6 ust. 1, dostarcza 

się nie później niż do dwudziestego dnia następnego miesiąca. 

6. Roczne sprawozdanie finansowe zarządzającego ASI wraz z dokumentami, o których 

mowa w § 6 ust. 3, dostarcza się po zbadaniu przez biegłego rewidenta, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez zarządzającego ASI opinii biegłego rewidenta i 

raportu z badania, a także nie później niż na 15 dni przed terminem zgromadzenia 

wspólników lub zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zarządzającego ASI, 

dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

7. Sprawozdania, o których mowa w § 7 ust. 1–3 dostarcza się w terminie 1 miesiąca od 

zakończenia roku kalendarzowego, którego te sprawozdania dotyczą. 
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§ 10. 1. Zbiorcze raporty bieżące zarządzającego ASI dostarcza się Komisji w terminie 4 

dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości przez 

zarządzającego ASI, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 i 5, zbiorcze raporty bieżące 

dostarcza się w terminie 4 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 

§ 11. W przypadku gdy koniec terminu przekazania sprawozdania okresowego przypada 

na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony 

odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym 

dniu. 

§ 12. Raporty bieżące, informacje bieżące, zbiorcze raporty bieżące oraz sprawozdania 

okresowe zarządzającego ASI są dostarczane w trybie określonym przepisami wydanymi na 

podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.  

 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 13. Przepisy rozporządzenia w zakresie sprawozdań miesięcznych zarządzających ASI 

mają po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za okres rozpoczynający 

się w dniu … 201.. r. lub kończący się po tym dniu. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER FINANSÓW 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik Nr 1  

WZÓR 

SKŁAD AKCJONARIUSZY ZARZĄDZAJĄCEGO ASI 

Akcjonariusze zarządzającego ASI .......... 

Stan na dzień ............................... 

 

Lp. 

Firma (nazwa) 

lub imię i 

nazwisko 

Siedziba i 

kraj 

siedziby 

Adres 

Liczba udziałów lub akcji Procent ogólnej 

liczby głosów na 

zgromadzeniu 

wspólników lub 

walnym 

zgromadzeniu 

akcjonariuszy 

Procentowy 

udział w kapitale 

zakładowym 

uprzywilejowane co 

do głosu 

nieuprzywilejowane co 

do głosu 

1  2  3  4  5  6  7  8 
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Załącznik Nr 2  

WZÓR 

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE ZARZĄDZAJĄCEGO ASI  

ZA OKRES OD ......... DO ......... 

CZĘŚĆ A 
 

Lp. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Wiersz 

Stan na ostatni dzień 

danego miesiąca w 

okresie 

sprawozdawczym w tys. 

zł 

Dane narastająco od 

początku okresu 

sprawozdawczego w tys. 

zł 

I WYBRANE DANE O AKTYWACH 1 X X 

1 Aktywa ogółem 2  X 

2 Środki pieniężne 3  X 

3 

 

Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy 

Bank Polski 
4  X 

4 Udziały i akcje spółek 5  X 

5 Jednostki uczestnictwa 6  X 

6 Certyfikaty inwestycyjne 7  X 

7 Akcje własne 8  X 

8 Należności  9  X 

II DANE O KAPITALE WŁASNYM 10 X X 

1 

 

Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 70p ust. 

1 ustawy)  

11 

 

 

 

X 

 

2 
 

Minimalny wymagany kapitał własny (określony zgodnie z art. 70p ust. 
2 z uwzględnieniem ust. 3 i 5 ustawy), w tym: 

12 
 

 
 

 
 

a) 

 

poziom kapitału własnego, o którym mowa w art. 70p ust. 2 ustawy 
13 

 

 

X 

 

b) 
 

zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 70p ust. 3 ustawy 
14 

 
 

X 
 

c) zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 70p ust. 5 ustawy 15  X 

3 Kapitał własny, w tym: 16  X 

a) wynik finansowy netto w okresie sprawozdawczym 17   

b) kapitał zakładowy 18  X 

c) kapitał zapasowy 19  X 

d) pozostałe kapitały rezerwowe 20  X 

e) kapitał z aktualizacji wyceny 21  X 

III ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM: 22  X 

1 Zobowiązania wobec AFI 23  X 

2 Zobowiązania wobec uczestników AFI 24   

IV 
 

ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ 

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI, WARTOŚĆ 

PORĘCZEŃ 

25 

 

X 

 

X 

 

1 

 

Wielkość pożyczek i kredytów bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji 26 

 

 

 

X 

 

2 Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji 27   

3 Wielkość poręczeń za zobowiązania innych podmiotów 28  X 

V WYBRANE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH 29 X X 

1 Przychody ogółem, w tym: 30   

a) przychody z tytułu zarządzania ASI  31   

b) przychody z tytułu zarządzania unijnymi AFI  32   

b) przychody z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 
33 

 

 

 

 

c) 

 

przychody z tytułu prowadzenia usług doradztwa inwestycyjnego 
34 

 

 

 

 

d) przychody z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych 35   
2 Koszty ogółem 36   

3 Stałe koszty pośrednie 37   

VI DANE UZUPEŁNIAJĄCE 38 X X 

1 Wartość zarządzanych aktywów (wiersze 40+41+42+43)  39  X 

2 Wartość aktywów zarządzanych ASI 40  X 

3 Wartość aktywów zarządzanych unijnych AFI 41  X 

4 Wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych 
42 

 

 

X 

 

5 
 

Wartość nadwyżki kapitału własnego ponad limit określony w art. 70p 
ust. 4 ustawy 

43 
 
 

X 
 



– 36 – 
 

 

6 Wartość posiadanego przez zarządzającego ASI ubezpieczenia od 

odpowiedzialności zawodowej 
44  X 

7 Kurs EURO 45  X 

CZĘŚĆ B 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 4 
 

Lp.  Udziały i akcje  Liczba  Wartość 

I  Udziały spółek:     
1    

2    

3    

II  Akcje:     
1    

2    

3    

III  Razem     
 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 5 
 

Lp. 
Jednostki 

uczestnictwa 
Liczba Wartość 

1       
2       
3  Razem     

 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 6 
 

Lp. 
 

 Certyfikaty 

inwestycyjne 
 Liczba 

 
 Wartość 

1       
2       
3  Razem     

 

 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 8 
 

Lp. Należności 
Nazwa ASI 

lub unijnego 

AFI 

Wartość 

1 należności z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie przysługujące od ASI     
2 należności z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie przysługujące od unijnych AFI     
3 należności z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden 

lub większa liczba instrumentów finansowych 
    

4 inne X   
5 Razem X   

 

Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A wierszu 37 
 

Lp. 
Koszty pomniejszające koszty ogółem wyznaczeniu stałych kosztów 

pośrednich 
Dodatkowy komentarz 

odnośnie klasyfikacji kosztów 
Wartość 

1 
koszty z tytułu premii wypłaconych osobom zatrudnionym w 

zarządzającym ASI o w pełni uznaniowym charakterze 

  

2 

koszty wynikające z uprawnień osób zatrudnionych w zarządzającym 

ASI, kadry kierowniczej zarządzającego ASI oraz innych podmiotów 
do udziałów w zyskach zarządzającego ASI w zakresie, w jakim mają 

one w pełni uznaniowy charakter 

  

3 
koszty wynikające z innego rodzaju uprawnień do udziału w zyskach 
zarządzającego ASI oraz inne zmienne składniki wynagrodzenia w 

zakresie, w jakim mają one w pełni uznaniowy charakter; 

  

4 

koszty wynikające z uprawnień innych podmiotów do udziału w części 

prowizji lub opłat należnych zarządzającemu ASI, uwzględnianych w 
przychodach zarządzającego ASI, jeżeli płatność części prowizji lub 

opłat przypadających innym podmiotów jest uwarunkowana od 

faktycznego otrzymania przez zarządzającego ASI środków należnych 
mu z tytułu tych prowizji lub opłat; 

  

5 koszty prowizji lub opłat na rzecz izb rozliczeniowych, giełd i firm   
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inwestycyjnych w związku z zawieranymi transakcjami; 

6 
koszty opłat na rzecz przedstawicieli w rozumieniu art. 4 pkt 25 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 

kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych; 

  

7 koszty odsetek wypłaconych klientom od ich środków pieniężnych;   

8 
koszty o charakterze jednorazowym poniesione w związku ze 
zdarzeniami niezwiązanymi z podstawowym przedmiotem działalności 

zarządzającego AFI. 

  

 Razem     
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Załącznik Nr 3  

 

WZÓR 

 
 

Raportowany okres   

 

Waluta 
 

  

 

Nazwa alternatywnej spółki inwestycyjnej 
 

  

 

Saldo kapitału alternatywnej spółki inwestycyjnej w okresie (w zł albo innej jednostce waluty funduszu)  
 

  

 

 

Lp. 
 

 Data 

wyceny 

 

 Wartość 

aktywów (w 

PLN) 
 

 Wartość 

aktywów 

netto 
(w PLN) 

 

 Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa 
 

        kategoria prawa 

uczestnictwa 
 

 kategoria prawa 

uczestnictwa 
 

kategoria prawa 

uczestnictwa  

 .... 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .... 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .... 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .... 

 

 

  



– 39 – 
 

 

Załącznik Nr 4  

WZÓR 

Zbiorczy raport bieżący 

CZĘŚĆ A 
 

Zestawienie1) transakcji sprzedaży zawartych pomiędzy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez tego 

samego zarządzającego ASI, innych niż transakcje wyszczególnione w części B, za okres 

od ................. do .................. 

Lp. 

Data transakcji 

Alternatywny 

fundusz 

inwestycyjny 

Informacje o transakcji 

Uwagi3) 

data 

zawarcia 

data 

rozliczenia 
S K 

przedmiot 

transakcji2) 
liczba 

wartość 

transakcji 

cena 

jednostkowa 

uzasadnienie 

ceny, sposób 

ustalenia 

ceny/źródło 

udział 

wartości 

transakcji w 

WAN 

S K S K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

_____ 
1)

 Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których: 

– data zawarcia transakcji i data rozliczenia transakcji wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy, 

– co najmniej data rozliczenia transakcji wypada w okresie, którego zestawienie dotyczy. 
2)

 Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system 

identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny w czasie. 
3)

 Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie 

transakcji. 
4) 

Sprzedający 
5)

 Kupujący 

CZĘŚĆ B 
 

Zestawienie1) transakcji zawartych pomiędzy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez tego samego 

zarządzającego ASI, innych niż wyszczególnione w części A, zawartych przez alternatywny fundusz inwestycyjny przy zobowiązaniu 

się drugiego alternatywnego funduszu inwestycyjnego do odsprzedaży, za okres od ................... do .................... 

Lp

. 

Data transakcji 

sprzedaży 

Data transakcji 

kupna 

Alternatywn

y fundusz 

inwestycyjn

y Przedmio

t 

transakcji
2) 

Liczb

a 

Informacje o transakcji 

Uwagi
3) 

data 

zawarci

a 

data 

rozliczeni

a 

data 

zawarci

a 

data 

rozliczeni

a 

S
4)

 K
5)

 

wartość 

transakcj

i 

sprzedaż

y 

wartość 

transakc

ji kupna 

uzasadnieni

e ceny, 

sposób 

ustalenia 

ceny/źródło 

udział 

wartości 

sprzedaż

y w 

WAN 

S K S K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

______ 
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1)
 Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których: 

- data zawarcia transakcji sprzedaży i data zawarcia transakcji kupna przypadają w okresie, którego 

zestawienie dotyczy, 

- co najmniej data zawarcia transakcji sprzedaży albo co najmniej data zawarcia transakcji kupna 

wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy, 

- data zawarcia transakcji sprzedaży wypada w okresie poprzedzającym okres, którego zestawienie 

dotyczy, oraz data zawarcia transakcji kupna wypada w okresie przypadającym po okresie, którego 

zestawienie dotyczy. 
2)

 Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system 

identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny w czasie. 
3)

 Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie 

transakcji. 
4) 

Sprzedający 
5)

 Kupujący 
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Załącznik Nr 5  

WZÓR 

Zbiorczy raport bieżący 
 

Zestawienie1), odrębne dla każdego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, transakcji zawartych pomiędzy alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez zarządzającego ASI a klientami, dla których zarządzający ASI wykonuje usługi 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, za okres 

od ....... do ........ 

Lp

. 

 

 

Data transakcji Strony transakcji Informacje o transakcji 

Uwagi4) 
data 

zawar

-cia 

data 

rozlicze

-nia 

Alternatyw

-ny 

fundusz 

inwestycyj-

ny 

Oznacze-

nie drugiej 

strony 

transakcji2) 

rodzaj 

transak-

cji 

Przed-

miot 

transak-

cji3) 

liczba 

wartość 

transak-

cji 

cena 

jednost-

kowa 

Uzasadnie-

nie przez 

alternaty-

wny 

fundusz 

inwestycyj-

ny ceny, 

sposób 

ustalenia 

ceny/źródło 

 udział 

wartości 

transakcji w 

WAN 

alternatyw-

nego funduszu 

inwestycyj-

nego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

______ 
1)

 Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których: 

– data zawarcia transakcji i data rozliczenia transakcji wypadają w okresie, którego zestawienie dotyczy, 

– co najmniej data rozliczenia transakcji wypada w okresie, którego zestawienie dotyczy. 
2)

 W przypadku transakcji z klientem, dla którego zarządzający ASI wykonuje usługi zarządzania portfelami, 

w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w kolumnie 5 należy 

zawrzeć informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację klienta. 
3)

 Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system 

identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny w czasie. 
4)

 Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie 

transakcji. 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia  

 

w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych 

alternatywnych spółek inwestycyjnych  

 

 

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 poz. 330, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Rozporządzenie określa zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu 

finansowym alternatywnej spółki inwestycyjnej. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn.zm.
3)

); 

2) ustawie o rachunkowości –  rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości; 

3) zarządzającym ASI – rozumie się przez to zarządzającego ASI, o którym mowa w art. 2 

pkt 3a ustawy; 

4) zarządzającym z UE – rozumie się przez to zarządzającego z UE, o którym mowa w 

art. 2 pkt 10c ustawy; 

5) alternatywnej spółce inwestycyjnej lub ASI – rozumie się przez to alternatywny fundusz 

inwestycyjny, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy; 

6) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego. 

§ 3. 1. Sprawozdanie finansowe alternatywnej spółki inwestycyjnej poza składnikami 

wymienionymi w art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości obejmuje: 

1) zestawienie lokat ASI; 

2) zestawienie informacji dodatkowych o ASI. 

                                                 
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 

768 i 1100, oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i .... 

 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357 

i .... 
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2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, sporządza się ze szczegółowością 

nie mniejszą niż określona odpowiednio w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości oraz 

załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia, w zakresie, o którym mowa ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 4. Do sprawozdania finansowego dołącza się: 

1) sprawozdanie z działalności ASI sporządzone przez zarządzającego ASI lub 

zarządzającego z UE skierowane do inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

opisujące w sposób zwięzły co najmniej wyniki działania alternatywnej spółki 

inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym; 

2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanu aktywów 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym w szczególności aktywów zapisanych na 

rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych 

aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym. 

§ 5. Roczne sprawozdanie finansowe alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje dane za 

bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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Załącznik 

do rozporządzenia 

Ministra Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 
 

Zestawienie informacji dodatkowych o ASI 
 

I.  Informacje o strukturze aktywów ASI, z podziałem na: 

1)  aktywa ASI związane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi, 

(należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów aktywów dla realizacji strategii 

inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych) 

2)  aktywa ASI niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami 

inwestycyjnymi, w tym: 

a) aktywa płynne utrzymywane w związku z ryzykiem roszczeń wobec wewnętrznie 

zarządzającego ASI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania jego 

obowiązków, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(należy wskazać rodzaje aktywów) 

b) pozostałe aktywa  

(należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów aktywów) 
 

II.  Informacje o operacjach i wynikach ASI w roku obrotowym, ze wskazaniem: 

1)  wartości aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii 

inwestycyjnych,  

2)  wartości aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii 

inwestycyjnych,  

3)  zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych w ramach realizacji 

strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym: 

a) zrealizowanych zysków, 

b) zrealizowanych strat, 

4)  wyniku z tytułu aktualizacji wartości wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji 

strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych,  

5)  łącznym wyniku finansowym osiągniętym przez ASI w ramach realizacji strategii 

inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.  
 

III.  Informacje o kosztach działalności ASI, w podziale na: 

1)  koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym: 

a)  koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym ASI, w przypadku 

wewnętrzne zarządzającego ASI,  w podziale na: 

–  koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji 

inwestycyjnych, 

– koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem, 

–  koszty związane z przekazaniem zarządzania portfelem inwestycyjnym ASI lub 

jego częścią, o którym mowa w art. 70f ust. 1ustawy,  w podziale na koszty stałe i 

koszty zmienne, 

b)  koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym ASI, w przypadku ASI 

będących spółkami komandytowymi albo spółkami komandytowo–akcyjnymi, w 

podziale na: 

–  koszty wynagrodzenia stałego komplementariusza ASI, 

–  koszty wynagrodzenia komplementariusza ASI uzależnionego od wyników ASI,  

–  koszty dodatkowych opłat na rzecz komplementariusza ASI, 
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c) koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne, 

d)  pozostałe koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych 

w podziale na koszty stałe i koszty zmienne, 

(należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów) 

2)  koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/ strategii inwestycyjnych  

(należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów) 
 

IV.  Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami 

uczestnictwa ASI, o ile wprowadzono zróżnicowanie praw uczestnictwa ASI 

Należy odrębnie opisać uprawnienia majątkowe związane z prawami uczestnictwa ASI oraz 

uprawnienia niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa ASI w odniesieniu do każdego 

rodzaju prawa uczestnictwa ASI, z którym związane jest takie uprawnienie. 
 

V.  Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe nie związane z prawami 

uczestnictwa ASI, o ile przyznano takie uprawnienia 

Należy odrębnie opisać uprawnienia majątkowe nie związane z prawami uczestnictwa ASI 

(np. wydane świadectwa użytkowe, wyemitowane obligacje) oraz uprawnienia niemajątkowe 

nie związane z prawami uczestnictwa ASI przyznane przez ASI podmiotom trzecim oraz 

opisać ich wpływ na: 

1) możliwość realizacji przez ASI strategii inwestycyjnej w perspektywie krótko i 

długookresowej, 

2)  możliwość wypracowania przez ASI dochodów w perspektywie krótko i długookresowej, 

3)  sytuację majątkową inwestorów ASI, w tym w szczególności na wartość aktywów netto 

na prawo uczestnictwa ASI, możliwość wypłaty dochodu dla inwestorów lub możliwość 

wystąpienia inwestorów z ASI w perspektywie krótko i długookresowej. 
 

VI.  Wartość aktywów netto ASI  
 

VII.  Liczba praw uczestnictwa ASI  

Jeśli z dokumentów wewnętrznych ASI wynika, że prawa uczestnictwa ASI mają niejednolity 

charakter, należy podać liczbę praw uczestnictwa ASI każdego rodzaju. 
 

VIII.  Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa ASI  

Jeśli z dokumentów wewnętrznych ASI wynika, że prawa uczestnictwa ASI mają niejednolity 

charakter, należy podać wartość aktywów netto na każdy rodzaj prawa uczestnictwa ASI. 
  

IX.  Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa 

ASI, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi ASI, w tym opis sposobu ustalenia liczby 

praw uczestnictwa ASI 
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Załącznik nr 2 

 

Zestawienie lokat ASI 

 

Składniki lokat wykazuje się: 

a)  w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach tabeli głównej, 

b)  w pozycjach analitycznych grup składników lokat, określonych w tabelach uzupełniających i dodatkowych, przy czym każdy składnik lokat 

wymieniony w przedmiotowych tabelach powinien posiadać swój indywidualny, jednolity dla całego sprawozdania finansowego, nadany przez 

ASI kod identyfikujący. W szczególności kodem może być nazwa lub nadany przez instytucje trzecie kod składnika lokat. 

W przypadku gdy określone pole nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono wartość „nie dotyczy”. 

 

 

1) Tabela główna
1
 

  

Składniki lokat 

Bieżący okres sprawozdawczy Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy 

wartość według ceny 

nabycia w tys.
2
 

wartość według wyceny na 

dzień bilansowy w tys. 

procentowy udział 

w aktywach ogółem 

wartość według 

ceny nabycia w tys. 

wartość według wyceny na 

dzień bilansowy w tys. 

procentowy udział w 

aktywach ogółem 

Akcje             

Warranty subskrypcyjne             

Prawa do akcji             

Prawa poboru             

Kwity depozytowe             

Listy zastawne             

Dłużne papiery wartościowe             

Instrumenty pochodne             

Udziały w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
            

Jednostki uczestnictwa             

Certyfikaty inwestycyjne             

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
            

                                                 
1
 W sprawozdaniu finansowym można pominąć te pozycje składników lokat, w których należałoby wstawić wartość zero. 

2
 W polu tym w tabeli głównej i w tabelach uzupełniających wpisuje się wartość składników lokat w walucie, w której sporządzane jest sprawozdanie finansowe. 
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granicą 

Wierzytelności             

Weksle             

Depozyty             

Waluty
3
             

Nieruchomości             

Statki morskie             

Statki powietrzne       

Kopaliny, surowce mineralne, metale szlachetne       

Ruchomości       

Inne             

 

2) Tabele uzupełniające
4
 

  

Akcje Rodzaj rynku
5
 Nazwa rynku Liczba 

Kraj siedziby 

emitenta 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach ogółem 

                  

 

 

Warranty 

subskrypcyjne 
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 

Kraj siedziby 

emitenta 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach ogółem 

                  

Prawa do akcji Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 

emitenta 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w 

walucie w jakiej 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach ogółem 

                                                 
3
 W pozycji tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami IFA, które nie stanowią depozytów. 

4
 Wartość składników lokat wyszczególnionych w tabelach uzupełniających należy dodatkowo pokazać w pozycjach zagregowanych wskazanych w tabelach. Składniki lokat należy 

pogrupować według rynków wskazanych w kolumnach "Rodzaj rynku", podając zagregowaną wartość składników dla każdego z rodzajów rynku. 
5
 W polu tym dla każdej z tabel uzupełniających należy wpisać odpowiednio określenia rynków: „aktywny rynek regulowany” albo „aktywny rynek nieregulowany”. Dla składników 

lokat, które nie są przedmiotem notowań na aktywnym rynku, w polu wpisuje się „nienotowane na rynku aktywnym”. 
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dokonano nabycia w tys. 

                  

 

 

Prawa poboru Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 

emitenta 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach ogółem 

                  

 

 

Kwity 

depozytowe 
Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 

Kraj siedziby 

emitenta 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach ogółem 

                  

  

 

Listy zastawne 
Rodzaj 

rynku 

Nazwa 

rynku 
Emitent 

Kraj 

siedziby 

emitenta 

Termin 

wykupu 

Warunki 

oprocentowania 

Rodzaj 

listu 

Podstawa 

emisji 

Wartość 

nominalna 
Liczba 

Wartość 

według ceny 

nabycia w 

walucie w 

jakiej 

dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość 

według 

ceny 

nabycia w 

tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy 

w walucie w 

jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość 

według 

wyceny na 

dzień 

bilansowy 

w tys. 

Procent

owy 

udział 

w 

aktywa

ch 

ogółem 

                              

  

 

Dłużne papiery 

wartościowe 

Rodzaj 

rynku 

Nazwa 

rynku 
Emitent 

Kraj 

siedziby 

emitenta 

Termin 

wykupu 

Warunki 

oprocento

wania 

Wartość 

nominalna 
Liczba 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w 

jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość 

według 

ceny 

nabycia w 

tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w walucie 

w jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

O terminie 

wykupu do 1 
                        

roku:                         

Obligacje                         
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Bony skarbowe                         

Bony pieniężne                         

Inne                         

O terminie 

wykupu 

powyżej 1 roku: 

                        

Obligacje                         

Bony skarbowe                         

Bony pieniężne                         

Inne                         

  

 

Instrumenty pochodne 
Rodzaj 

rynku 

Nazwa 

rynku 

Emitent 

(wystawca) 

Kraj siedziby 

emitenta 

(wystawcy) 

Instrument 

bazowy 
Liczba 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w 

jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość 

według ceny 

nabycia w 

tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w walucie 

w jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Wystandaryzowane 

instrumenty pochodne 
                    

Niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne 
                    

  

 

Udziały w spółkach z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Nazwa 

spółki 

Siedziba 

spółki 

Kraj 

siedziby 

spółki 

Liczba 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny na 

dzień bilansowy  w walucie w 

jakiej dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

                  

  

 

Jednostki uczestnictwa i 

certyfikaty 

inwestycyjne 

Rodzaj 

rynku 

Nazwa 

rynku 

Nazwa i 

rodzaj 

funduszu 

Liczba 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny na 

dzień bilansowy w 

walucie w jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Jednostki uczestnictwa X X             

Certyfikaty inwestycyjne                 
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Tytuły uczestnictwa 

emitowane przez 

instytucje wspólnego 

inwestowania mające 

siedzibę za granicą 

Rodzaj 

rynku 

Nazwa 

rynku 

Nazwa 

emitenta 

Kraj 

siedziby 

emitenta 

Liczba 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w 

jakiej dokonano nabycia 

w tys. 

Wartość 

według ceny 

nabycia w tys. 

Wartość według wyceny na 

dzień bilansowy w walucie 

w jakiej dokonano nabycia 

w tys. 

Wartość według 

wyceny na dzień 

bilansowy w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

                    

  

 

Wierzytelności 

Nazwa i 

rodzaj 

podmiotu 

Kraj 

siedziby 

podmiotu 

Termin 

wymagalności 

Rodzaj 

świadczenia 

Wartość 

świadczenia w 

tys. 

Liczba 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w 

jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość 

według ceny 

nabycia w tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na 

dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

                      

  

 

Weksle Wystawca Data płatności 

Wartość według ceny nabycia 

w walucie w jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny na dzień 

bilansowy w walucie w jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według wyceny na 

dzień bilansowy w tys. 

Procentowy udział 

w aktywach ogółem 

              

  

 

Depozyty Nazwa banku 

Kraj 

siedziby 

banku 

Waluta 

Warunki 

oprocentowani

a 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w 

jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w 

walucie w jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w tys. 

Procentowy udział w 

aktywach ogółem 

                   

 

  

Waluty
6
 Państwo 

Wartość według ceny nabycia w 

danej walucie w tys. 

Wartość według ceny 

nabycia w tys. 

Wartość na dzień bilansowy w 

walucie w jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według wyceny na 

dzień bilansowy w tys. 

Procentowy udział w 

aktywach ogółem 

            

 

 

                                                 
6
 W tabeli tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami IFA, które nie są przedmiotem depozytów. 
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 Nieruchomości 

Rok 

oddania do 

użytku 

Data 

nabycia 

Numer 

księgi 

wieczystej 

Kraj 

położenia 
Adres 

Powierzc

hnia 

Obciążen

ia 

Służebno

ści 

Wartość według 

ceny nabycia w 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia 

w tys. 

Wartość 

według 

ceny 

nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość 

według wyceny 

na dzień 

bilansowy w 

tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

Prawa własności 

nieruchomości, 

w tym: 

                

 

  

 

    

- Budynki                         

- Lokale                         

- Grunty                         

- Inne                         

Prawa 

współwłasności 

nieruchomości, 

w tym: 

                

 

  

 

    

- Budynki                         

- Lokale                         

- Grunty                         

- Inne                         

Użytkowanie 

wieczyste, w 

tym: 

                

 

  

 

    

- Budynki                         

- Lokale                         

- Grunty                         

- Inne                         

  

 

Statki 

morskie 

Kraj rejestracji 

statku 

Klasa 

statku 

Wartość według  ceny nabycia w 

walucie w jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość według ceny 

nabycia w tys. 

Wartość według wyceny na dzień 

bilansowy w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w tys. 

Procentowy udział w 

aktywach ogółem 

            

 

Statki 

powietrzne 

Kraj 

rejestracji 

Model 

statku 

Wartość według  ceny nabycia 

w walucie w jakiej dokonano 

Wartość według ceny 

nabycia w tys. 

Wartość według wyceny na 

dzień bilansowy w walucie w 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w 

Procentowy udział w 

aktywach ogółem 
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statku nabycia w tys. jakiej dokonano nabycia w tys. tys. 

        

 

 

Kopaliny, 

surowce 

mineralne, 

metale 

szlachetne 

Data 

nabycia 

Kraj 

miejsca 

położenia / 

przechowywania 

Jednostka 

miary 
Ilość Obciążenia 

Wartość w cenie 

nabycia w walucie w 

jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość 

według ceny 

nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na 

dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

           

 

 

Ruchomości 
Data 

nabycia 

Kraj 

miejsca 

przechowywania 

Jednostka 

miary 
Ilość Obciążenia 

Wartość w cenie 

nabycia w walucie w 

jakiej dokonano 

nabycia w tys. 

Wartość 

według ceny 

nabycia w 

tys. 

Wartość według wyceny 

na dzień bilansowy w 

walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

wyceny na 

dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach 

ogółem 

           

 

 

Inne
7
 

Emitent 

(wystawca) 

Kraj siedziby 

emitenta 

(wystawcy) 

Istotne 

parametry 
Liczba 

Wartość według ceny 

nabycia w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Wartość według 

ceny nabycia w 

tys. 

Wartość na dzień 

bilansowy w tys. 

Wartość według wyceny na dzień 

bilansowy w walucie w jakiej 

dokonano nabycia w tys. 

Procentowy 

udział w 

aktywach ogółem 

                  

                                                 
7
 W przypadku sklasyfikowania składników lokat do tej kategorii, należy przedstawić je w podziale na grupy, wykazując wartości zagregowane analogicznie jak w tabeli głównej. 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie zawartego w art. 81 ust. 2 pkt 1a ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości upoważnienia do wydania przez Ministra 

Finansów rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego, określającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym 

alternatywnej spółki inwestycyjnej uwzględniając zapewnienie inwestorom dostępu do 

informacji istotnych dla podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz specyfikę działalności 

alternatywnych spółek inwestycyjnych. 

 

Rozporządzenie określa zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym 

alternatywnej spółki inwestycyjnej. Projekt rozporządzenia w § 3 wskazuje, że sprawozdanie 

finansowe alternatywnej spółki inwestycyjnej poza składnikami wymienionymi w art. 45 ust. 

2 i 3 ustawy o rachunkowości obejmuje zestawienie informacji dodatkowych o ASI 

(załącznik nr 1 do rozporządzenia) oraz zestawienie lokat ASI (załącznik nr 2 do 

rozporządzenia).  

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) będą prowadzić 

działalność w zakresie analogicznym do działalności funduszy inwestycyjnych.  

Mając na uwadze konieczność zapewnienia transparentności działalności prowadzonej przez 

ASI dla inwestorów i potencjalnych inwestorów, niezbędnym jest wprowadzenie 

dodatkowych elementów do sprawozdania finansowego ASI o charakterze informacyjnym, 

pozwalających inwestorom ASI na dokonywanie oceny efektywności zarządzania oraz 

opłacalności inwestycji ASI. Takimi informacjami są dane dotyczące struktury aktywów AFI 

(odrębne wskazanie aktywów o charakterze inwestycyjnym oraz aktywów o charakterze 

operacyjnym), dane dotyczące poniesionych przez ASI kosztów (odrębne wskazanie kosztów 

związanych z inwestycjami oraz z funkcjonowaniem ASI). Informacje w tym zakresie 

powinny być prezentowane jako jedna z części sprawozdania finansowego ASI w formie 

„zestawienia informacji dodatkowych o ASI”. Za niezbędne należy również uznać ujawnianie 

wszelkich danych o instrumentach finansowych wpływających na ustalenie wartości aktywów 

netto ASI lub wpływających na prawa uczestników (przykładowo takich jak świadectwa 

użytkowe, obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne). W zestawieniu 

dodatkowych informacji o ASI powinny znajdować się informacje dotyczące szczególnych 

uprawnień bądź ograniczeń odnoszących się (związanych) z samymi prawami uczestnictwa. 

Tym samym informacje prezentowane w zestawieniu informacji dodatkowych o ASI 

spełniałyby istotną rolę uzupełniającą w stosunku do pozostałych dokumentów ASI, 

zapewniając kompletną i rzetelną prezentację działalności ASI i warunków uczestnictwa w 

takim ASI. 

Jednocześnie, w pełni uzasadnionym jest również uzupełnienie zakresu sprawozdań 

finansowych sporządzanych przez te podmioty o zestawienie lokat ASI. Wyłącznie wówczas 

inwestorzy ASI otrzymają pełen zakres informacji o działalności inwestycyjnej ASI. Takie 

podejście zapewni jednolite traktowanie w tym zakresie inwestorów alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych (SFIO/FIZ/ASI). Zestawienie lokat ASI składa się z tabeli głównej i tabelach 

uzupełniających, których zakres oparty jest o zakres informacji prezentowanych w 

zestawieniu lokat funduszy inwestycyjnych wynikający z przepisów rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasadach rachunkowości 

funduszy inwestycyjnych. Szerszy zakres danych prezentowanych w zestawieniu lokat ASI 

w poszczególnych tabelach uzupełniających dotyczących poszczególnych kategorii lokat, ma 

na celu dostarczenie użytkownikom sprawozdań finansowych sporządzanych przez ASI 
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precyzyjnych informacji dotyczących wyników osiąganych przez ASI na poszczególnych 

składnikach lokat.  

 

Przepis § 4 rozporządzenia określa, że do sprawozdania finansowego dołącza się 

sprawozdanie z działalności ASI sporządzone przez zarządzającego ASI lub zarządzającego z 

UE skierowane do inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej, opisujące w sposób 

zwięzły co najmniej wyniki działania alternatywnej spółki inwestycyjnej w okresie 

sprawozdawczym oraz oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanu 

aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym w szczególności aktywów zapisanych na 

rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych 

aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym, celem 

zapewnienia inwestorom ASI informacji analogicznych do otrzymywanych przez 

uczestników alternatywnych funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność jako 

fundusze inwestycyjne typu SFIO/FIZ.  

 

Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia, w sprawozdaniach finansowych należy zamieszczać 

dane porównawcze za co najmniej poprzedni okres sprawozdawczy. Zgodnie z treścią § 6 

rozporządzenia przewiduje, iż rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 

2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 

notyfikacji. 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie 

konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie 

projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE 

Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie będzie 

przedmiotem konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (MP poz. 979) 

projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby 

rozporządzenie miało wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie 

wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

04/09/BS 

 

 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 

 

w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych 

informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego  

 

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa środki i warunki techniczne służące do przekazywania 

informacji lub sprawozdań, zwanych dalej „informacjami”, przez podmioty nadzorowane 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”, w ramach wykonywania przez 

te podmioty obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych w ustawach, o 

których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym, w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio 

stosowanych aktach prawa Unii Europejskiej. 

§ 2. Przekazanie informacji następuje za pośrednictwem teletransmisji Elektronicznego 

Systemu Przekazywania Informacji, zwanego dalej „ESPI”, zarządzanego przez Komisję, 

przy zachowaniu zasad bezpiecznego przekazu. 

§ 3. 1. Przekazanie informacji w sposób, o którym mowa w § 2, następuje poprzez łącza 

z siecią Internet, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP, opisywanego przez 

standard RFC 2616. Transmisja informacji powinna być zabezpieczona protokołem TLS, 

opisywanym przez standard RFC 2246. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 

opisem zawartym w standardzie RFC 2818. 

                                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2015 r. poz. 73, 1223, 1260, 

1357 i … 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.443642:part=a55&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.443642:part=a2&full=1
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2. Czynności związane z przekazaniem informacji wykonują upoważnieni pracownicy 

podmiotu nadzorowanego, zwani dalej „operatorami”. O udzieleniu upoważnienia podmiot 

nadzorowany zawiadamia uprawnionych odbiorców tych informacji. 

3. Przed przekazaniem informacja podlega kompresji GZIP, według opisu zawartego w 

standardzie RFC 1952. 

4. Operator potwierdza posiadanie uprawnień do przekazywania informacji poprzez 

podanie swojego identyfikatora i hasła. 

5. Treść przekazywanej informacji powinna być potwierdzona przez odbiorcę. 

Potwierdzenie powinno zawierać co najmniej datę i godzinę odbioru, identyfikator operatora 

oraz pieczęć elektroniczną SHA-1, wyliczaną zgodnie ze standardem FIPS-180-1. 

6. Potwierdzenie jest archiwizowane i przechowywane przez co najmniej 3 lata. 

§ 4. W przypadku niemożliwości uzyskania połączenia z ESPI z przyczyn innych niż 

awaria ESPI, w szczególności uszkodzenia łącza z siecią Internet, przekazanie informacji 

następuje przy użyciu innego łącza zestawionego z siecią Internet. 

§ 5. 1. Przekazanie informacji następuje na formularzach elektronicznych ESPI, poprzez 

wpisanie jej treści w odpowiednie, przeznaczone do tego pola. 

2. Dopuszcza się wstawianie, w polach do tego przeznaczonych, plików o następujących 

standardach informatycznych: 

 1) plik w formacie Rich Text Format (RTF); 

 2) plik w formacie Adobe Portable Document Format (PDF), z wyłączeniem plików 

szyfrowanych; 

 3) plik w formacie Comma Separated Value (CSV), sporządzony według 

następujących zasad: 

a) zgodny ze stroną kodową CP-1250, 

b) rekord stanowi jeden wiersz, 

c) pola są rozdzielone znakiem średnika, 

d) data zapisana jest w formacie „RRRR-MM-DD”, 

e) separatorem dziesiętnym dla liczb zmiennoprzecinkowych jest przecinek; 

4) plik w formacie XML. 

§ 6. 1. Przekazana informacja powinna zostać utrwalona w formie dokumentu 

podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu nadzorowanego, a w 

odniesieniu do opinii z badania sprawozdania finansowego i raportu z przeglądu 

sprawozdania finansowego – przez podmiot uprawniony oraz przez biegłego rewidenta. 
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2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są archiwizowane i przechowywane przez co 

najmniej 3 lata. 

§ 7. 1. W przypadku awarii ESPI lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających 

przekazanie informacji za pośrednictwem ESPI, informacje przekazuje się na nośniku  

CD-ROM w standardzie ISO 9660, zwanym dalej „CD-ROM”, z zachowaniem standardów 

określonych w § 5 ust. 2. 

2. Niezwłocznie po usunięciu awarii ESPI lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, 

informacje dostarczone na CD-ROM przekazuje się również za pośrednictwem ESPI. 

§ 8. 1. Przekazanie informacji na CD-ROM dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku, 

gdy informacja w całości mieści się na tym nośniku. 

2. Jeden CD-ROM może zawierać tylko jedną informację. 

3. Do informacji przekazanej na CD-ROM załącza się opis zawierający: 

 1) pełną nazwę podmiotu nadzorowanego zgodną z identyfikacją w ESPI; 

 2) określenie rodzaju przekazywanej informacji oraz nazw plików wchodzących w 

jej skład; 

 3) nazwę (symbol, typ) formularza; 

 4) nazwę kancelarii systemu, do której powinna zostać przekazana informacja; 

 5) imię i nazwisko oraz podpis operatora. 

4. Przekazanie informacji na CD-ROM następuje: 

1) bezpośrednio przez pracownika podmiotu nadzorowanego; 

2) za pośrednictwem przedsiębiorcy: 

a) posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i 

mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099), 

b) uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do 

rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa ustawie z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a, przekazanie następuje za 

pokwitowaniem odbioru. 

6. Informacje przekazywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 4 

pkt 2 lit. b, mogą być nadawane wyłącznie przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Przesyłka powinna być opatrzona 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1341621&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.717413&full=1
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klauzulą „Poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi”. 

§ 9. Informację zawierającą błędy, niezwłocznie po ich ujawnieniu, należy przekazać 

ponownie. W takim przypadku przekazanie informacji powinno być dokonane przy użyciu 

takiego samego nośnika, na którym przekazano informację zawierającą błędy, oraz z 

zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu. 

§ 10. 1. Podmiot nadzorowany przekazuje informacje ponownie na żądanie Komisji w 

przypadku stwierdzenia przez nią, że przesyłka zawierająca CD-ROM jest uszkodzona, 

informacja nie nadaje się do odczytu lub gdy została przekazana z naruszeniem przepisów 

rozporządzenia. Ponowne przekazanie informacji powinno nastąpić niezwłocznie po 

doręczeniu żądania, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nadzorowany przekazuje informacje 

w oddzielnej przesyłce opatrzonej klauzulą „przesyłka powtórna”. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
3) 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3)

  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w 

sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez 

podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 25, poz. 188), które traci 

moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia … o zmianie ustawy 

o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...). 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
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UZASADNIENIE 

 

W związku ze zmianą upoważnienia do wydania aktu wykonawczego zawartego w art. 55 

ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1537, z późn. zm ), zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej konieczne jest wydanie 

nowego rozporządzenia. Przedmiotowe rozporządzenie zawiera dotychczasowe obowiązki 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i 

warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty 

nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, jak również wprowadza 

następujące zmiany. 

W § 1 Rozporządzenia rozszerzony został katalog aktów prawnych, poprzez dodanie 

sformułowania „bezpośrednio stosowanych aktach prawa Unii Europejskiej” dla których 

przepisy niniejszego Rozporządzenia określają środki i warunki techniczne służące do 

przekazywania informacji lub sprawozdań w ramach wykonania obowiązków zawartych w 

ww. aktach prawa. 

W § 5 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia zawarto dodatkowy format pliku (XML) możliwy do 

przekazania za pośrednictwem systemu ESPI, w celu umożliwienia wykonania obowiązków 

wynikających z bezpośrednio stosowanych aktów prawa Unii Europejskiej. 

Mając na uwadze, że na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. nadzór nad rynkiem finansowym 

został powierzony Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędne stało się zastąpienie w 

przepisach niniejszego rozporządzenia dotychczas używanego sformułowania „Komisja 

Papierów Wartościowych i Giełd” odwołaniem do „Komisji Nadzoru Finansowego”. 

W § 8 Rozporządzenia wprowadzono zmiany związane z nowelizacją przepisów ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 

2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 

notyfikacji. 
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Zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie 

konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie 

projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42; Dz. Urz. UE 

Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie będzie 

przedmiotem konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) 

projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby 

rozporządzenie miało wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie 

wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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