Projekt

U S T A W A
z dnia

o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych
ustaw1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5.1. W

skład

Komisji wchodzą Przewodniczący,

trzech

Zastępców

Przewodniczącego i czterech członków.
2. Członkami Komisji są:
1) Prezes Narodowego Banku Polskiego albo wyznaczony przez niego
Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego;
2) minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego
przedstawiciel;
3) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego
przedstawiciel;
4) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.”;
2) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9.1. Zastępców Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady
Ministrów:
1) jednego – na wniosek Przewodniczącego Komisji;
2) jednego – na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji;

3) jednego – na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego po
zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji.
2. Zastępcą Przewodniczącego może być osoba, która spełnia wymogi
określone w art. 7 ust. 1.”;
3) w art. 17 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przewodniczący Komisji, w wykonaniu porozumienia, o którym mowa w art.
131 ust. 8 ustawy – Prawo bankowe, może przekazywać Komitetowi Stabilności
Finansowej informacje uzyskane przez Komisję, w tym także informacje
chronione na podstawie odrębnych ustaw.”;
4) w art. 33 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) użyte w art. 4 w ust. 1 w pkt 8 w lit. b i w pkt 15 w lit. b, w art. 4a, w art. 6a w
ust. 1 w pkt 1 w lit. k i w ust. 3, w art. 6c w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 2-6,
w art. 6d w ust. 1, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2, w art.
9f, w art. 14 w ust. 1, w art. 17 w ust. 3, w art. 19, w art. 22 w ust. 3, w art. 22a
w ust. 2, w art. 22b w ust. 1-5, w art. 22c w ust. 2, w art. 25 w ust. 1, 2, 4 i 6-9,
w art. 26a w ust. 1 i 4-6, w art. 28 w ust. 1, w art. 30 w ust. 1a i w ust. 4, w art.
30a, w art. 31 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 w pkt 3 i w
ust. 4, w art. 32 w ust. 5, w art. 33 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i
w ust. 2, w art. 34 w ust. 1 i 2, w art. 35, w art. 36 w ust. 1, w art. 37, w art. 39
w ust. 1, w art. 40 w ust. 1, 4 i 8, w art. 40a w ust. 2, w art. 42 w ust. 1, w art.
44 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48c w ust. 1, 3 i 4, w art. 48d w
ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 48e-48g, w art. 48h w
ust. 1 w pkt 6, w ust. 2, 2a i 3-5, w art. 48l, w art. 48ł, w art. 53 w ust. 4, w art.
71 w ust. 3-6 i 8, w art. 79b w ust. 1, w art. 92b w ust. 3, w art. 110 w pkt 3, w
art. 111a w ust. 4, w art. 122 w ust. 3, w art. 124 w ust. 1 i 2, w art. 124a, w
art. 124c w ust. 2, w art. 127 w ust. 2 w pkt 2 w lit. d oraz w pkt 3 w lit. f, w
ust. 3 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 w lit. a, b i d, w pkt 3
i 4 oraz w ust. 4-7, w art. 128 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 3-10, w art. 128a-128c,
w art. 128d w ust. 1-4 oraz w ust. 6-10, w art. 129 w ust. 3, w art. 131 w ust. 13, w art. 132, w art. 133 w ust. 2 w pkt 6, w art. 134 w ust. 2, w art. 135 w ust.
1 i 3, w art. 136 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 137 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 138 w ust. 1 we wprowadzeniu do
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wyliczenia oraz w ust. 2-5, w ust. 6 w pkt 4 i w ust. 6a-6d, w art. 138a w ust. 1
we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 2 i w ust. 2, w art. 139 w ust.1 w
pkt 1 i 3, w art. 140, w art. 140a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w
ust. 2, w art. 140b i 140c, w art. 141 w ust. 1 i 4, w art. 141a w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 2-5, w art. 141b, w art. 141c w ust. 2
i 3, w art. 141d w ust. 2, w art. 141e, w art. 141f w ust. 3 i 4, w ust. 6 w pkt 2 i
5 oraz w ust. 10 i 11, w art. 141g w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia
oraz w ust. 2 i 5, w art. 141h w ust. 1 i 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w
art. 141i w ust. 1 i 4, w art. 141j, w art. 141k w ust. 3 i 4, w art. 141l, w art.
142 w ust. 1-3, w art. 143 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2,
w art. 144 w ust. 1 i w ust. 7-10, w art. 145 w ust. 1, 2a i 5, w art. 146 w ust. 3,
w art. 147 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 148 w
ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 153 w ust. 1, w art.
154 w pkt 2 i 3, w art. 155 w ust. 2, w art. 156a, w art. 157, w art. 157a-157d,
w art. 158 w ust. 1, 3 i 5 i w art. 171 w ust. 6 i 7 w różnych przypadkach
wyrazy

„Komisja

Nadzoru

Bankowego”

zastępuje

się

użytymi

w

odpowiednim przypadku wyrazami „Komisja Nadzoru Finansowego”.”;
5) art. 66 otrzymuje brzmienie:
„Art. 66. Z dniem 31 grudnia 2012 r.:
1) znosi się Komisję Nadzoru Bankowego;
2) likwiduje się Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.”;
6) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje zadania
należące dotychczas do Komisji Nadzoru Bankowego.”;
7) art. 69 otrzymuje brzmienie:
„Art. 69. Postępowania wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2012 r. przed
Komisją Nadzoru Bankowego, od dnia 1 stycznia 2013 r. toczą się przed
Komisją Nadzoru Finansowego.”;
8) w art. 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Prezes Rady Ministrów, w drodze umowy z Prezesem Narodowego Banku
Polskiego, ustali przeznaczenie po dniu 31 grudnia 2012 r. majątku służącego
do wykonywania zadań przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego i
Komisję Nadzoru Bankowego.”;
9) w art. 74 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z dniem 1 stycznia 2013 r. pracownicy Generalnego Inspektoratu Nadzoru
Bankowego stają się z mocy prawa pracownikami Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego.”;
10) w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stosunek pracy pracowników, o których mowa w art. 74 ust. 4, wygasa z dniem
30 czerwca 2013 r., jeżeli nie otrzymają w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
propozycji nowych warunków pracy i płacy lub jeżeli odmówią ich przyjęcia.”;
11) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o których mowa w art. 74
ust. 4, są obowiązani dostosować się do wymagań określonych w art. 15 do dnia
31 lipca 2013 r.”;
1)

w art. 77:
a) uchyla się ust. 1 i 2,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r. w
posiedzeniach Komisji Nadzoru Bankowego uczestniczy z głosem
doradczym przedstawiciel Związku Banków Polskich w sprawach
dotyczących regulacji nadzoru bankowego.
4. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.
przedstawiciel Związku Banków Polskich może także uczestniczyć w
posiedzeniach Komisji w sprawach określania zasad działania banków
zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez
klientów w bankach.”;

2)

art. 78 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 78. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.
Komisja Nadzoru Finansowego i Komisja Nadzoru Bankowego przekazują
sobie informacje w zakresie niezbędnym dla sprawowania nadzoru nad
poszczególnymi

sektorami

rynku

finansowego,

w

tym

nadzoru

uzupełniającego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o
nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń

i

firmami

inwestycyjnymi

wchodzącymi

w

skład

konglomeratu finansowego, a także dla współpracy z zagranicznymi
organami nadzoru.”;
3)

w art. 81:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1 oraz art. 4 i 5 w odniesieniu do nadzoru
bankowego stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.”,
b) uchyla się ust. 2;

4)

w art. 82 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, art. 27-30, art. 33 pkt 1 i 5-10, art. 34, art. 35 pkt
1, 2 i 4-7, art. 41 pkt 1, art. 42, art. 47, art. 49, art. 50 pkt 2 i art. 51, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.
Art. 2.

W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.2)) w art. 20 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, po zasięgnięciu
opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komisji Nadzoru
Finansowego i Komisji Nadzoru Bankowego,”.
Art. 3.
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z
2007 r. Nr 70, poz. 474) w art. 38 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Uzyskiwane informacje dotyczące podmiotów objętych systemem gwarantowania
Fundusz może wykorzystywać tylko w celu realizacji zadań określonych w
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niniejszej ustawie oraz w ramach wykonywania porozumienia, o którym mowa w
art. 131 ust. 8 ustawy – Prawo bankowe.”.
Art. 4.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Komisji Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru sprawowanego na
podstawie niniejszej ustawy i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
Narodowym Banku Polskim, inspektorów nadzoru bankowego w zakresie, o
którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą
Komisji

Nadzoru

Bankowego

w

zakresie

określonym

w

tym

upoważnieniu,”,
b) lit. q otrzymuje brzmienie:
„q) właściwej władzy nadzorczej, z którą Komisja Nadzoru Finansowego
zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2 lub w art. 141f ust.
3,

w

związku

z

wykonywaniem

przez

tę

władzę

nadzoru

skonsolidowanego,”,
c) po lit. r dodaje się lit. s w brzmieniu:
„s) Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na
podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz. U. Nr 157 poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 49,
poz. 328 i Nr … , poz. …).”;
2) w art. 131:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych,
oddziałów i przedstawicielstw instytucji kredytowych podlega nadzorowi
bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Bankowego w zakresie
i na zasadach określonych w niniejszej ustawie i w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.”,
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b) dodaje się ust. 8-11 w brzmieniu:
„8. Narodowy Bank Polski tworzy, w drodze porozumienia zawartego z
Komisją Nadzoru Bankowego, Komisją Nadzoru Finansowego, Bankowym
Funduszem Gwarancyjnym i ministrem właściwym do spraw instytucji
finansowych, Komitet Stabilności Finansowej, w celu zapewnienia wymiany
informacji, w tym także informacji ustawowo chronionych, oraz koordynacji
współpracy pomiędzy stronami porozumienia w realizacji ich celów i zadań
ustawowych.
9. W skład Komitetu Stabilności Finansowej wchodzą:
1) minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo wyznaczony
przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
2) Prezes Narodowego Banku Polskiego albo wyznaczony przez niego
Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
3) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
4) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego,
5) Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
6) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
7) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Porozumienie, o którym mowa w ust. 8, określa w szczególności:
1) tryb działania, w tym podejmowania ustaleń przez Komitet Stabilności
Finansowej, z uwzględnieniem celów i zadań ustawowych stron
porozumienia, realizowanych na rzecz wspierania stabilności finansowej,
2) sposób obsługi posiedzeń Komitetu Stabilności Finansowej przez strony
porozumienia,
3) sposób i tryb zmiany porozumienia,
4) warunki i tryb podawania do wiadomości publicznej informacji o treści
porozumienia oraz działalności Komitetu Stabilności Finansowej.
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11. Do treści porozumienia oraz działalności Komitetu Stabilności Finansowej
nie stosuje się przepisów o dostępie do informacji publicznej.”.
Art. 5.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr
1, poz. 2, z późn. zm.4)) w art. 23:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, mogą być wykorzystywane
wyłącznie do sporządzania zestawień statystycznych, opracowań, ocen i
bilansów oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i, z zastrzeżeniem ust. 68, nie mogą być udostępniane osobom trzecim.”;
2) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane
Komitetowi Stabilności Finansowej w wykonaniu porozumienia, o którym
mowa w art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do danych zawierających informacje
objęte ochroną na podstawie odrębnych ustaw, w tym informacji objętych
tajemnicą bankową.”.
Art. 6.
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz.
580, z późn. zm.5)) w art. 6 w ust. 1 po pkt 7b dodaje się pkt 7c w brzmieniu:
„7c) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Bankowego lub upoważnionemu przez niego
przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru
sprawowanego przez Komisję Nadzoru Bankowego,”.
Art. 7.
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1505, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 21 w ust. 3:
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a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Komisja Nadzoru Finansowego w stosunku do zakładów ubezpieczeń i
głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz w
stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, zagranicznych osób prawnych prowadzących
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie
obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich w
rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
jak również w stosunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw
funduszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A.;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) Komisja Nadzoru Bankowego w stosunku do banków, oddziałów banków
zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych;”;
2) w art. 33 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego
upoważnionych – wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem
nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm
inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz podmiotów, o
których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy, zagranicznych osób prawnych
prowadzących

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

działalność

maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów
maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych oraz w stosunku do funduszy inwestycyjnych, towarzystw
funduszy

inwestycyjnych

i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

9

„2a) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego lub osób przez niego
upoważnionych – wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem
nadzoru bankowego;”.
Art. 8.
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 i Nr 220, poz. 1600 oraz z
2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz.1170) w art. 20 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt
6a w brzmieniu:
„6a) Komisja Nadzoru Bankowego,”.
Art. 9.
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U.
Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego w odniesieniu do funduszy
inwestycyjnych lub podmiotów prowadzących działalność maklerską i do
zakładów ubezpieczeń oraz Komisję Nadzoru Bankowego w odniesieniu do
banków;”;
2) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. Nadzór nad prowadzeniem IKE przez instytucje finansowe sprawują
określone w przepisach właściwych dla tych instytucji organy nadzoru.”;
3) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Instytucje finansowe są obowiązane do przekazywania półrocznych i rocznych
informacji o prowadzonych IKE właściwym organom nadzoru, w terminie do
końca lipca za ostatnie półrocze i do końca stycznia za rok poprzedni.”.
Art. 10.
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546, z późn. zm.7)) tytuł działu X otrzymuje brzmienie:
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„Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych i nadzór Komisji Nadzoru
Finansowego”.
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Art. 11.
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład
konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawa określa także zasady współpracy w zakresie sprawowania nadzoru
uzupełniającego krajowych organów nadzoru z zagranicznymi organami
nadzoru.”;
2) w art. 3:
a) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) krajowe organy nadzoru – Komisję Nadzoru Bankowego i Komisję
Nadzoru Finansowego;”,
b) w pkt 21 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) krajowe organy nadzoru lub zagraniczne organy nadzoru, sprawujące nadzór
skonsolidowany lub dodatkowy nad podmiotami wchodzącymi w skład
konglomeratu finansowego, w rozumieniu regulacji sektorowych,”;
3) w art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W innych przypadkach niż określone w ust. 5 podmiotem wiodącym jest
podmiot regulowany wchodzący w skład konglomeratu finansowego, wskazany
przez koordynatora w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii krajowych organów
nadzoru.”;
4) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy właściwym w zakresie sprawowania nadzoru uzupełniającego
jest koordynator zagraniczny, podmioty regulowane, które uzyskały zezwolenie
na wykonywanie działalności wydane przez krajowe organy nadzoru, podlegają
nadzorowi uzupełniającemu od dnia poinformowania o spełnieniu przez grupę
warunków uznania za konglomerat finansowy, o których mowa w art. 4 ust. 1.”;
5) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Krajowy organ nadzoru sprawujący nadzór nad podmiotem regulowanym o
największej sumie bilansowej w najistotniejszym sektorze finansowym może
nakazać, w drodze decyzji skierowanej do tego podmiotu regulowanego,
wydanej po zasięgnięciu opinii zainteresowanych organów i koordynatora,
utworzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot wiodący lub
inny

podmiot

wchodzący

w

skład

tego

konglomeratu

finansowego

dominującego podmiotu nieregulowanego, pod rygorem zastosowania środków
określonych

w

regulacjach

sektorowych

w

stosunku

do

podmiotu

regulowanego.”;
6) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Krajowy organ nadzoru dokonuje nie rzadziej niż raz w roku
kalendarzowym przeglądu sektora finansowego, w zakresie swojej
właściwości, w celu identyfikowania grup spełniających kryteria, o
których mowa w art. 4 ust. 1, oraz sporządza informację z tych przeglądów
dla krajowych organów nadzoru.”;
7) po art. 14 dodaje się art. 14a – 14d w brzmieniu:
„Art. 14a. 1.

Krajowe organy nadzoru odbywają wspólne posiedzenia w celu
omówienia spraw z zakresu nadzoru uzupełniającego, w tym
informacji, o których mowa w art. 14.

2. Wspólne posiedzenia krajowych organów nadzoru, zwane dalej
"Komitetem

Koordynacyjnym

do

spraw

Konglomeratów

Finansowych", odbywają się nie rzadziej niż raz w roku
kalendarzowym.
Art. 14b.1. Każdy z przewodniczących krajowych organów nadzoru oraz
minister właściwy do spraw instytucji finansowych może wystąpić
do przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego do spraw
Konglomeratów Finansowych o zwołanie posiedzenia Komitetu.
Przewodniczący Komitetu może także zwołać nadzwyczajne
posiedzenie Komitetu z własnej inicjatywy.
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2. Przewodniczący

Komitetu

Koordynacyjnego

do

spraw

Konglomeratów Finansowych zwołuje posiedzenie w terminie 14
dni od dnia wystąpienia o zwołanie posiedzenia.
3. Przewodniczący

Komitetu

Koordynacyjnego

do

spraw

Konglomeratów Finansowych może w przypadkach szczególnie
uzasadnionych zwołać posiedzenie w krótszym terminie.
4. W celu zasięgnięcia opinii pozostałych krajowych organów
nadzoru posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego do spraw
Konglomeratów

Finansowych

zwoływane

jest

w

każdym

przypadku, gdy krajowy organ nadzoru zidentyfikuje nową grupę
spełniającą kryteria, o których mowa w art. 4 ust. 1, przed
przekazaniem informacji, o której mowa w art. 4 ust. 2.
Art. 14c. Z

posiedzenia

Konglomeratów

Komitetu

Koordynacyjnego

Finansowych

sporządza

się

do

spraw

sprawozdanie

zawierające w szczególności informację o:
1) działających na krajowym rynku finansowym konglomeratach
finansowych;
2) koordynatorach

właściwych

do

sprawowania

nadzoru

uzupełniającego nad konglomeratami finansowymi;
3) stabilności systemu finansowego wynikającej z przeglądu
informacji, o których mowa w art. 14;
4) grupach, o których mowa w art. 9, niepodlegających nadzorowi
uzupełniającemu.
Art. 14d.1. Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów
Finansowych odbywają się w sposób określony w regulaminie prac
Komitetu

Koordynacyjnego

do

spraw

Konglomeratów

Finansowych.
2. Regulamin, o którym mowa w ust.1, określa w szczególności:
1) tryb działania, w tym podejmowania rozstrzygnięć przez
Komitet

Koordynacyjny

14

do

spraw

Konglomeratów

Finansowych z uwzględnieniem uprawnień poszczególnych
członków krajowych organów nadzoru, wynikających z
regulacji sektorowych;
2) sposób obsługi posiedzeń Komitetu Koordynacyjnego do spraw
Konglomeratów Finansowych przez krajowe organy nadzoru;
3) sposób

i

tryb

wyboru

przewodniczącego

Komitetu

Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów Finansowych
spośród członków krajowych organów nadzoru;
4) sposób

i

tryb

zmiany

regulaminu

prac

Komitetu

Koordynacyjnego do spraw Konglomeratów Finansowych.”;
8) w art. 19 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nadzór uzupełniający jest realizowany przez podmioty regulowane, które
uzyskały, wydane przez krajowe organy nadzoru, zezwolenie na wykonywanie
działalności:”;
9) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Koordynator może, w porozumieniu z organami sprawującymi nad podmiotami
w konglomeracie finansowym nadzór indywidualny, zobowiązać podmioty
regulowane wchodzące w skład konglomeratu finansowego do utrzymywania
funduszy własnych na poziomie zapewniającym pokrycie niedoboru funduszy
własnych konglomeratu finansowego pozycjami, które mogą zostać uznane za
składniki funduszy własnych na podstawie regulacji sektorowych.”;
10) w art. 23 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Minister

właściwy

do

spraw

instytucji

finansowych,

mając

na

celu

uniemożliwienie wielokrotnego uwzględniania pozycji zaliczanych do funduszy
własnych i niewłaściwego wewnątrzgrupowego tworzenia funduszy własnych oraz
umożliwienie efektywnego sprawowania nadzoru uzupełniającego w zakresie
adekwatności kapitałowej przy zastosowaniu instrumentów sprawozdawczości
finansowej, po zasięgnięciu opinii krajowych organów nadzoru, określi, w drodze
rozporządzenia, w odniesieniu do konglomeratów finansowych:”;
11) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
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„2. W przypadku określonym w art. 26 pkt 3 koordynator zasięga opinii krajowych
organów nadzoru i zagranicznych organów nadzoru, z wyjątkiem przypadków
niecierpiących zwłoki.
3. Podmiot wiodący ma obowiązek udzielić krajowym organom nadzoru lub
zagranicznym organom nadzoru informacji o podmiotach regulowanych
wyłączonych przez koordynatora na podstawie art. 26 pkt 2 i 3, które mogą
ułatwić sprawowanie przez nie nadzoru nad tymi podmiotami regulowanymi.”;
12) w art. 31:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, gdy podmioty objęte nadzorem uzupełniającym wchodzą w
skład

konglomeratu

zagranicznego,

finansowego,

obowiązkom

który

posiada

sprawozdawczym

koordynatora

podlegają

znaczące

transakcje wewnątrzgrupowe, których wartość przekracza próg określony
przez właściwe krajowe organy nadzoru w drodze decyzji wydanych na
wniosek koordynatora zagranicznego.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, gdy koordynator lub właściwy krajowy organ nadzoru na
wniosek koordynatora zagranicznego nie określi progu, o którym mowa w
ust. 2 i 3, za znaczącą uznaje się każdą transakcję wewnątrzgrupową, której
wartość przekracza 5% wartości wymogu z tytułu adekwatności kapitałowej
konglomeratu finansowego.”;
13) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty regulowane, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności
wydane przez krajowe organy nadzoru, niezwłocznie informują podmiot
wiodący o każdym przypadku zawartej z ich udziałem znaczącej transakcji
wewnątrzgrupowej, ze wskazaniem rodzaju transakcji, jej przedmiotu i
wartości.”;
14) w art. 34 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, po zasięgnięciu opinii
krajowych organów nadzoru, w drodze rozporządzenia:”;
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15) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty regulowane, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności
wydane przez krajowe organy nadzoru, niezwłocznie informują podmiot
wiodący o każdym przypadku wystąpienia znaczącej koncentracji ryzyka, przy
uwzględnieniu art. 39 ust. 1 lub art. 40 ust. 1.”;
16) w art. 39 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, po zasięgnięciu opinii
krajowych organów nadzoru, w drodze rozporządzenia:”;
17) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, gdy podmioty objęte nadzorem uzupełniającym wchodzą w skład
konglomeratu finansowego, który posiada koordynatora zagranicznego, krajowe
organy nadzoru, na wniosek koordynatora zagranicznego, wydają decyzje
określające rodzaje ryzyka, którego znacząca koncentracja objęta jest
obowiązkiem sprawozdawczym na poziomie konglomeratu finansowego, oraz
kryteria uznawania koncentracji ryzyka za znaczącą.”;
18) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. Podmioty regulowane, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie
działalności wydane przez krajowe organy nadzoru, wchodzące w skład
konglomeratu finansowego, są obowiązane wdrożyć adekwatne systemy
zarządzania ryzykiem oraz systemy kontroli wewnętrznej.”;
19) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. Podmioty regulowane, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie
działalności wydane przez krajowe organy nadzoru, są obowiązane
wprowadzić procedury kontroli wewnętrznej zapewniające efektywne
uzyskiwanie i przekazywanie wszelkich danych i informacji, które mogą
być istotne dla celów nadzoru uzupełniającego.”;
20) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. Jeżeli podmiotem wiodącym jest podmiot regulowany z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koordynatorem jest krajowy organ
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nadzoru, który udzielił temu podmiotowi zezwolenia na prowadzenie
działalności.”;
21) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art.47a. Jeżeli podmiotem wiodącym jest dominujący podmiot nieregulowany
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w skład
konglomeratu finansowego wchodzi:
1) jeden podmiot regulowany z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – koordynatorem jest krajowy organ nadzoru, który udzielił
temu podmiotowi zezwolenia, albo
2) kilka

podmiotów

zezwolenie

na

regulowanych,
prowadzenie

z

których

działalności

jeden
na

otrzymał
terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej – koordynatorem jest krajowy organ
nadzoru, który udzielił tego zezwolenia, albo
3) kilka podmiotów regulowanych z siedzibami na terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej,

które

otrzymały

zezwolenie

na

prowadzenie działalności w różnych sektorach finansowych –
koordynatorem jest krajowy organ nadzoru, który udzielił zezwolenia
podmiotowi działającemu w najistotniejszym sektorze finansowym.”;
22) art. 49-51 otrzymują brzmienie:
„Art. 49. Jeżeli w konglomeracie finansowym jest kilka dominujących podmiotów
nieregulowanych mających siedziby w państwach członkowskich i w
każdym z tych państw ma swoją siedzibę co najmniej jeden podmiot
regulowany, koordynatorem jest krajowy organ nadzoru, który udzielił
zezwolenia podmiotowi regulowanemu wykazującemu największą sumę
bilansową, jeżeli podmioty regulowane należą do tego samego sektora
finansowego, a w przypadku gdy podmioty regulowane należą do różnych
sektorów finansowych – podmiotowi regulowanemu prowadzącemu
działalność w najistotniejszym sektorze finansowym.
Art. 50. Jeżeli podmiotem wiodącym jest dominujący podmiot nieregulowany,
mający

siedzibę

w

innym

członkowskim,
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niż

Rzeczpospolita

Polska

państwie

i wszystkie podmioty regulowane będące podmiotami zależnymi od tego
podmiotu wiodącego mają siedziby poza tym państwem członkowskim,
koordynatorem jest krajowy organ nadzoru, jeżeli udzielił zezwolenia na
wykonywanie działalności podmiotowi regulowanemu o największej
sumie bilansowej w najistotniejszym sektorze finansowym, wchodzącemu
w skład konglomeratu finansowego.
Art. 51. Jeżeli w konglomeracie finansowym nie ma podmiotu wiodącego, w
rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6, oraz jeżeli na podstawie art. 47-50 nie można
ustalić koordynatora, koordynatorem jest krajowy organ nadzoru, jeżeli
udzielił

zezwolenia

na

prowadzenie

działalności

podmiotowi

regulowanemu o największej sumie bilansowej w najistotniejszym
sektorze finansowym.”;
23) w art. 54 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) gromadzenie i udostępnianie krajowym i zagranicznym organom nadzoru
informacji istotnych dla wykonywania przez nie zadań ustawowych z zakresu
nadzoru nad podmiotami działającymi w poszczególnych sektorach;”;
24) art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Krajowe organy nadzoru współpracują ze sobą oraz z zagranicznymi
organami nadzoru, w tym przekazują informacje niezbędne do
wykonywania zadań związanych z nadzorem uzupełniającym, z
zachowaniem przepisów o tajemnicy zawodowej zawartych w
regulacjach sektorowych.
2. Krajowe organy nadzoru mogą przekazywać, na wniosek innych
organów lub z własnej inicjatywy, zagranicznym organom nadzoru
wszelkie informacje niezbędne do wykonywania zadań wynikających z
ustawy oraz z zakresu nadzoru uzupełniającego.”;
25) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli wymaga tego wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego,
krajowe organy nadzoru mogą, zgodnie z przepisami regulacji sektorowych,
przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1, bankom centralnym
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Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiemu Bankowi
Centralnemu.”;
26) art. 58 otrzymuje brzmienie:
„Art. 58. 1. W przypadku wydawania decyzji i podejmowania innych czynności w
stosunku do podmiotów regulowanych wchodzących w skład
konglomeratu finansowego zgodnie z regulacjami sektorowymi,
dotyczących w szczególności:
1) udzielenia zgody na zmianę akcjonariatu, struktury organizacyjnej
lub

struktury

zarządzania

podmiotów

regulowanych

w

konglomeracie finansowym,
2) nakładania sankcji lub podejmowania innych działań nadzorczych
wobec

podmiotów

wchodzących

w

skład

konglomeratu

finansowego
–

krajowe organy nadzoru, przed ich podjęciem, zwracają się o
przekazanie informacji do zagranicznych organów nadzoru, jeżeli
informacje od tych organów mogą mieć znaczenie dla sprawowania
nadzoru uzupełniającego.

2. W nagłych lub szczególnie uzasadnionych przypadkach krajowe
organy nadzoru, wydając decyzje, o których mowa w ust.1, lub
podejmując inne czynności w ramach nadzoru uzupełniającego, mogą
odstąpić od wystąpienia do zagranicznych organów nadzoru o
przekazanie informacji. O decyzjach podjętych bez wystąpienia o
informacje krajowe organy nadzoru informują zagraniczne organy
nadzoru bezzwłocznie.”;
27) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:
„Art. 58a.1. Jeżeli koordynator zagraniczny wystąpi do krajowych organów
nadzoru

o

udzielenie

informacji

dotyczących

podmiotów

regulowanych działających w konglomeracie finansowym, informacje
takie przekazuje krajowy organ nadzoru wykonujący nadzór nad
podmiotem regulowanym. W przypadku większej liczby tych
podmiotów organem właściwym jest organ, który wydał zezwolenie na
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wykonywanie

działalności

podmiotowi

o

największej

sumie

bilansowej.
2. Jeżeli koordynator zagraniczny zwróci się do krajowych organów
nadzoru o udzielenie przez podmiot wiodący w konglomeracie
finansowym mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
informacji istotnych dla wykonywania zadań koordynatora, krajowy
organ nadzoru, wykonujący nadzór nad podmiotem wiodącym, zwraca
się do niego o przekazanie tych informacji, a po ich uzyskaniu
przekazuje je koordynatorowi zagranicznemu.
3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 2, zostały wcześniej
przekazane innemu organowi zgodnie z regulacjami sektorowymi,
organ ten udziela informacji koordynatorowi zagranicznemu na jego
wniosek.”;
28) w art. 61:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowe organy nadzoru, na wniosek koordynatora albo koordynatora
zagranicznego, podejmują w stosunku do podmiotów regulowanych, które
uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności wydane przez te organy i
nad którymi sprawują nadzór zgodnie z regulacjami sektorowymi, środki
określone w regulacjach sektorowych, przysługujące w przypadku
stwierdzenia naruszeń przez podmioty regulowane regulacji sektorowych.”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Środki określone w regulacjach sektorowych mogą zostać zastosowane przez
krajowe organy nadzoru w przypadku:”.
Art. 12.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 50, poz.
331) w art. 23:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać i otrzymywać
informacje, w tym opinie od Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz
Komisji Nadzoru Bankowego, niezbędne do:
1) prawidłowego wykonywania zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań
określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, lub
2) zapewnienia prawidłowego toku postępowań administracyjnych lub karnych
w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasady i tryb udzielania informacji, o których mowa w ust.1 i 2, określają
porozumienia zawarte przez Komisję z organami wskazanymi w tych
przepisach.”.
Art. 13.
W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr
42, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 uchyla się pkt 2;
2) w art. 3 wyrazy „z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
r.” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem art. 2 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2013 r.”.
Art. 14.
W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.
Komisja Nadzoru Bankowego działa w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Prezes Narodowego Banku Polskiego albo wyznaczony
przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego;
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – minister właściwy do spraw instytucji
finansowych albo wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;
3) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo wyznaczony przez niego
Zastępca Przewodniczącego Komisji;
4) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

22

5) Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;
7) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
Art. 15.
Prezes Rady Ministrów odwołuje Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego,

powołanych

na

wniosek

Przewodniczącego

Komisji

Nadzoru

Finansowego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 16.
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy do spraw instytucji
finansowych oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego, w terminie 14 dni od dnia
wejścia w życie ustawy, wystąpią do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o powołanie
Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Art. 17.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 pkt 1
lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
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)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawę z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawę z dnia 24 maja
2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r.
o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
oraz ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 85, poz. 571.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz.
424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz.
623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz.
719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190,
poz. 1401, Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.272 i Nr 112, poz.769.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr
197, poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 104, poz.708 i 711 i Nr 157, poz.
1119 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 957.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz.
959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr
184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz.769.
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