
1 InFinU Art. 168–169

Art. 168. [Kary dla banku powierniczego] 1. W przypadku gdy bank
powierniczy:
1)212istotnie narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy wydane

na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 i 5,
2) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu,
3) narusza interesy zleceniodawcy

– Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 2, nałożyć na ten bank karę pie-
niężną do wysokości 500 000 zł.

2. W przypadku gdy uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuścił
się bank powierniczy, Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie
działalności powierniczej.

3.213 Przepisy art. 167 ust. 4, 5 i 9 stosuje się odpowiednio do banku
powierniczego.

Art. 169. [Kary dla zagranicznej firmy inwestycyjnej] 1. W przypadku
stwierdzenia przez Komisję, że zagraniczna firma inwestycyjna lub agent
firmy inwestycyjnej działający w imieniu zagranicznej firmy inwestycyjnej
narusza przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności maklerskiej
lub działalności powierniczej obowiązujące na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Komisja, w drodze decyzji, nakazuje zagranicznej firmie inwe-
stycyjnej zaprzestanie tych naruszeń, wyznaczając termin ich usunięcia.

2. Komisja informuje właściwy organ nadzoru zagranicznej firmy inwe-
stycyjnej o stwierdzeniu naruszeń, o których mowa w ust. 1, oraz o uchy-
bieniu terminowi do ich usunięcia.

3. W przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa
w ust. 1, nie zaprzestała naruszeń lub nie usunęła ich w wyznaczonym
terminie, po upływie miesiąca od poinformowania właściwego organu
nadzoru zgodnie z ust. 2, Komisja może, informując o tym ten organ:

1) zakazać w całości albo w części wykonywania działalności makler-
skiej lub powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) zawiesić w całości albo w części, na okres nie dłuższy niż sześć mie-
sięcy, prawo wykonywania działalności maklerskiej lub powierniczej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

3) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo
4) zastosować jedną z sankcji określonych w pkt 1 i 2 oraz nałożyć karę

pieniężną, o której mowa w pkt 3.
4–5. (uchylone)

212 Art. 168 ust. 1 pkt 1 zmieniony ustawą z dnia 9.03.2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 791), która wchodzi w życie 29.04.2017 r.
213 Art. 168 ust. 3 zmieniony ustawą z dnia 9.03.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 791),

która wchodzi w życie 29.04.2017 r.
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Art. 169 InFinU 1

6. W przypadku zakazania zagranicznej firmie inwestycyjnej prowadze-
nia działalności maklerskiej lub powierniczej na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, firma ta nie może podjąć tej działalności przed upływem 5 lat
od dnia, w którym decyzja zakazująca prowadzenia działalności stała się
ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu.

7. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja
może – przed podjęciem czynności określonych w ust. 1–3 – zawiesić, na
okres nie dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w całości albo
w części, działalności maklerskiej lub powierniczej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez zagraniczną firmę inwestycyjną, informując o tym
jednocześnie Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Pa-
pierów Wartościowych oraz właściwy organ nadzoru w innym państwie
członkowskim, który udzielił zezwolenia zagranicznej firmie inwestycyj-
nej.

8. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nad-
zoru Giełd i Papierów Wartościowych o sankcjach zastosowanych zgodnie
z ust. 3.

9. Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność ma-
klerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się przepisów
art. 167.

10. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że zagraniczna firma in-
westycyjna narusza przepisy, których przestrzeganie zgodnie z art. 118
pozostaje pod nadzorem właściwego organu w innym państwie człon-
kowskim, Komisja informuje ten organ nadzoru o stwierdzonych naru-
szeniach.

11. Jeżeli mimo środków podjętych przez organ nadzoru, który udzie-
lił zezwolenia zagranicznej firmie inwestycyjnej, działalność tej firmy sta-
nowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania obrotu instrumen-
tami finansowymi lub interesów inwestorów, Komisja może, po poin-
formowaniu tego organu, a w przypadku naruszenia przez zagraniczną
firmę inwestycyjną przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a lub roz-
porządzenia 575/2013 także po poinformowaniu Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego:

1) zakazać w całości albo w części wykonywania działalności makler-
skiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) zawiesić w całości albo w części, na okres nie dłuższy niż sześć
miesięcy, prawo wykonywania działalności maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, albo

3) zakazać prowadzenia działalności, o której mowa w art. 117a ust. 1,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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1 InFinU Art. 169a

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, przepisy ust. 6–8 stosuje
się odpowiednio.

Art. 169a. [Kara pieniężna] 1. W przypadku gdy dom maklerski na-
rusza przepisy regulujące prowadzenie działalności maklerskiej, Komisja
może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł
na członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy w spółce
osobowej, uwzględniając w stosownych przypadkach w szczególności:

1) wagę naruszenia i czas jego trwania;
2) stopień przyczynienia się członka zarządu albo wspólnika lub kom-

plementariusza w spółce osobowej odpowiedzialnego za dane naru-
szenie do powstania naruszenia;

3) sytuację finansową członka zarządu albo wspólnika lub komplemen-
tariusza w spółce osobowej odpowiedzialnego za dane naruszenie;

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez członka za-
rządu albo wspólnika lub komplementariusza w spółce osobowej od-
powiedzialnego za dane naruszenie, o ile można te korzyści lub straty
ustalić;

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile
można je ustalić;

6) gotowość członka zarządu albo wspólnika lub komplementariusza
w spółce osobowej odpowiedzialnego za dane naruszenie do współ-
pracy z Komisją;

7) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących funkcjonowanie
rynku finansowego popełnione przez członka zarządu albo wspól-
nika lub komplementariusza w spółce osobowej odpowiedzialnego
za dane naruszenie;

8) potencjalne skutki systemowe naruszenia.
1a. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany narusza

przepisy regulujące organizowanie rynku regulowanego, Komisja może,
w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł na
osoby odpowiedzialne za zaistniałe naruszenia, uwzględniając przesłanki,
o których mowa w ust. 1.

1b. W przypadku gdy bank prowadzący działalność maklerską lub za-
graniczna osoba prawna prowadząca działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej narusza przepisy regulujące prowadzenie dzia-
łalności maklerskiej, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pie-
niężną do wysokości 1 000 000 zł na osoby odpowiedzialne za zaistniałe
naruszenia, uwzględniając przesłanki, o których mowa w ust. 1.

1c. Kara, o której mowa w ust. 1–1b, nie może być nałożona, jeżeli od
uzyskania przez Komisję wiadomości o czynie określonym odpowiednio
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w ust. 1–1b upłynęło więcej niż 2 lata albo od popełnienia tego czynu
upłynęło więcej niż 5 lat.

2. (uchylony)

Art. 169b. [Informacje o nałożonych sankcjach] 1.214 Komisja przeka-
zuje corocznie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych informację o przypadkach zastosowania w poprzed-
nim roku kalendarzowym sankcji, o których mowa w art. 165 ust. 1a
i art. 169a ust. 1–1b, oraz sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1–3,
z wyłączeniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności ma-
klerskiej.

2. Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy zawodo-
wej, o których mowa w art. 147, Komisja informuje Europejski Urząd Nad-
zoru Bankowego o sankcjach nałożonych w związku z naruszeniem prze-
pisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a lub rozporządzenia 575/2013,
a także o wniesionych środkach odwoławczych oraz o sposobie ich roz-
patrzenia.

Art. 169c. [Kara pieniężna] 1. W przypadku gdy spółka prowadząca
rynek regulowany lub firma inwestycyjna narusza przepisy regulujące
prowadzenie platformy aukcyjnej lub prowadzenie działalności, o której
mowa w art. 69a ust. 1, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną do wysokości 5 000 000 euro na osoby odpowiedzialne za za-
istniałe naruszenia.

2. Równowartość w złotych kwoty w euro wyznacza się w oparciu
o średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 19 li-
stopada 2010 r.

3. Wydanie decyzji przez Komisję następuje po przeprowadzeniu roz-
prawy.

Art. 170. [Kary dla Krajowego Depozytu] 1. W przypadku gdy Kra-
jowy Depozyt narusza przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego
obrotu lub narusza interesy jego uczestników, Komisja może nałożyć karę
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 170a. [Kara pieniężna] 1. W przypadku gdy spółka, której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których

214 Art. 169b ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 9.03.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 791),
która wchodzi w życie 29.04.2017 r.

271



1 InFinU Art. 170b–170e

mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2, narusza przepisy prawa, nie
przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy jej uczestników,
Komisja może zakazać wykonywania tych czynności lub nałożyć karę
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
3. (uchylony)

Art. 170b. [Kara pieniężna] 1. W przypadku gdy spółka prowadząca
izbę rozliczeniową narusza przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczci-
wego obrotu lub narusza interesy jej uczestników, Komisja może cofnąć
spółce zezwolenie na prowadzenie izby rozliczeniowej lub nałożyć na
spółkę karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
3. (uchylony)

Art. 170c. [Kara pieniężna] 1. W przypadku gdy spółka prowadząca
izbę rozrachunkową narusza przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczci-
wego obrotu lub narusza interesy jej uczestników, Komisja może cofnąć
spółce zezwolenie na prowadzenie izby rozrachunkowej lub nałożyć na
spółkę karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 170d. [Kara pieniężna] 1. W przypadku gdy posiadacz rachunku
zbiorczego nie przekazuje informacji w odpowiedzi na przekazane mu
przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy żądanie Komisji, o którym
mowa w art. 8b ust. 1, albo przekazuje informacje nieprawdziwe lub nie-
rzetelne, Komisja może nałożyć na posiadacza rachunku zbiorczego karę
pieniężną do wysokości 500 000 zł.

2. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek zbiorczy nie prze-
kazuje posiadaczowi rachunku zbiorczego żądania Komisji, o którym
mowa w art. 8b ust. 1, lub nie przekazuje Komisji informacji otrzyma-
nych od posiadacza rachunku zbiorczego w odpowiedzi na żądanie Ko-
misji, o którym mowa w art. 8b ust. 1, Komisja może nałożyć na podmiot
prowadzący rachunek zbiorczy karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

Art. 170e.215 [Cofnięcie zezwolenia, naruszenia] 1. W przypadku gdy
centralny depozyt papierów wartościowych narusza:

1) wymogi organizacyjne określone w art. 26–30 rozporządzenia
909/2014,

215 Art. 170e–170g dodane ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),
która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
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2) zasady prowadzenia działalności określone w art. 32–35 rozporzą-
dzenia 909/2014,

3) wymogi dotyczące usług centralnego depozytu papierów wartościo-
wych określone w art. 37–41 rozporządzenia 909/2014,

4) wymogi ostrożnościowe określone w art. 43–46 oraz art. 47 ust. 2
rozporządzenia 909/2014,

5) wymogi kapitałowe określone w art. 47 ust. 1 rozporządzenia
909/2014,

6) wymogi dotyczące połączeń operacyjnych centralnych depozy-
tów papierów wartościowych określone w art. 48 rozporządzenia
909/2014,

7) zasady udzielania przez centralne depozyty papierów wartościo-
wych poszczególnych rodzajów dostępu, określone w art. 49–53 roz-
porządzenia 909/2014

– Komisja może nakazać centralnemu depozytowi papierów wartościo-
wych usunięcie stwierdzonych naruszeń lub przyczyn tych naruszeń
lub nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 82 680 000 zł
albo kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przy-
chodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 82 680 000 zł.

2. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągnię-
tej lub straty unikniętej przez centralny depozyt papierów wartościo-
wych w wyniku naruszenia wymogów i zasad, o których mowa w ust. 1,
zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć
karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści
lub unikniętej straty.

3. W przypadku gdy centralny depozyt papierów wartościowych jest
jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi
kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu centralnego
depozytu ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawoz-
daniu finansowym za rok obrotowy.

4. Komisja może cofnąć zezwolenie udzielone centralnemu depo-
zytowi papierów wartościowych na podstawie art. 16 rozporządzenia
909/2014 w przypadkach określonych w art. 20 tego rozporządzenia.

5. W decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia udzielonego cen-
tralnemu depozytowi papierów wartościowych na podstawie art. 16
rozporządzenia 909/2014 Komisja może jednocześnie nałożyć karę pie-
niężną, o której mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli uzasadnia to charakter na-
ruszeń, jakich dopuścił się centralny depozyt papierów wartościowych.
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6. W przypadku gdy centralny depozyt papierów wartościowych na-
rusza wymogi i zasady, o których mowa w ust. 1, Komisja może:

1) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprze-
stania działań skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na
te osoby karę pieniężną do wysokości 20 670 000 zł;

2) zawiesić w czynnościach członka zarządu centralnego depozytu pa-
pierów wartościowych odpowiedzialnego za stwierdzone narusze-
nie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

3) odwołać członka zarządu centralnego depozytu papierów warto-
ściowych odpowiedzialnego za stwierdzone naruszenie – w przy-
padku gdy naruszenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter
poważny i systematyczny.

7. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o:
1) treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, imię

i nazwisko osoby fizycznej lub firmę (nazwę) centralnego depozytu
papierów wartościowych, na który została nałożona sankcja,

2) złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – o ile Komisja
przekazała do publicznej wiadomości informację o decyzji, której
ten wniosek dotyczy,

3) treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji
– zgodnie z zasadami określonymi w art. 62 rozporządzenia 909/2014.

8. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych
w ust. 7 pkt 1 lub 3 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały.

9. Informacje, o których mowa w ust. 7, dotyczące imienia i nazwiska
osoby, na którą została nałożona sankcja, Komisja udostępnia na swojej
stronie internetowej przez okres roku, licząc od dnia ich udostępnienia.

Art. 170f.215 [Cofnięcie zezwolenia, naruszenia] 1. W przypadku gdy
podmiot wyznaczony do świadczenia bankowych usług pomocniczych
lub centralny depozyt papierów wartościowych, który na podstawie
art. 54 ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014 uzyskał zezwolenie na świad-
czenie bankowych usług pomocniczych określonych w załączniku do
tego rozporządzenia, narusza:

1) wymogi ostrożnościowe dotyczące ryzyk kredytowych, określone
w art. 59 ust. 3 rozporządzenia 909/2014,

2) wymogi ostrożnościowe dotyczące ryzyk utraty płynności, okre-
ślone w art. 59 ust. 4 rozporządzenia 909/2014

– Komisja może nakazać tym podmiotom usunięcie stwierdzonych na-
ruszeń lub przyczyn tych naruszeń lub nałożyć na te podmioty karę
pieniężną do wysokości 82 680 000 zł albo kwoty stanowiącej równo-
wartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim
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zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekra-
cza ona 82 680 000 zł.

2. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągnię-
tej lub straty unikniętej przez podmioty, o których mowa w ust. 1, w wy-
niku naruszenia wymogów, o których mowa w ust. 1, zamiast kary,
o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do
wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

3. W przypadku gdy podmiot wyznaczony do świadczenia banko-
wych usług pomocniczych lub centralny depozyt papierów wartościo-
wych, który na podstawie art. 54 ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014
uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych
określonych w załączniku do tego rozporządzenia, jest jednostką do-
minującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi kwota
całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu tych podmiotów
ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu fi-
nansowym za rok obrotowy.

4. Komisja może cofnąć zezwolenie udzielone centralnemu depo-
zytowi papierów wartościowych na podstawie art. 54 rozporządzenia
909/2014 w przypadkach określonych w art. 57 tego rozporządzenia.

5. W przypadku gdy podmiot wyznaczony do świadczenia banko-
wych usług pomocniczych lub centralny depozyt papierów wartościo-
wych, który na podstawie art. 54 ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014
uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych
określonych w załączniku do tego rozporządzenia, narusza wymogi,
o których mowa w ust. 1, Komisja może:

1) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprze-
stania działań skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na
te osoby karę pieniężną do wysokości 20 670 000 zł;

2) zawiesić w czynnościach członka zarządu odpowiedzialnego za
stwierdzone naruszenie podmiotu wyznaczonego do świadczenia
bankowych usług pomocniczych lub centralnego depozytu papie-
rów wartościowych, który na podstawie art. 54 ust. 2 lit a rozpo-
rządzenia 909/2014 uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych
usług pomocniczych określonych w załączniku do tego rozporzą-
dzenia – na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

3) odwołać członka zarządu odpowiedzialnego za stwierdzone naru-
szenie podmiotu wyznaczonego do świadczenia bankowych usług
pomocniczych lub centralnego depozytu papierów wartościowych,
który na podstawie art. 54 ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014 uzy-
skał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych
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określonych w załączniku do tego rozporządzenia – w przypadku
gdy naruszenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter poważny
i systematyczny.

6. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o:
1) treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, imię

i nazwisko osoby fizycznej lub firmę (nazwę) podmiotu wyznaczo-
nego do świadczenia bankowych usług pomocniczych lub central-
nego depozytu papierów wartościowych, który na podstawie art. 54
ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014 uzyskał zezwolenie na świad-
czenie bankowych usług pomocniczych określonych w załączniku
do tego rozporządzenia, na który została nałożona sankcja,

2) złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – o ile Komisja
przekazała do publicznej wiadomości informację o decyzji, której
ten wniosek dotyczy,

3) treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji
– zgodnie z zasadami określonymi w art. 62 rozporządzenia 909/2014.

7. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych
w ust. 6 pkt 1 lub 3 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały.

8. Informacje, o których mowa w ust. 6, dotyczące imienia i nazwiska
osoby, na którą została nałożona sankcja, Komisja udostępnia na swojej
stronie internetowej przez okres roku, licząc od dnia ich udostępnienia.

Art. 170g.215 [Nałożenie sankcji] Komisja, nakładając sankcje, o któ-
rych mowa w art. 170e lub art. 170f, uwzględnia okoliczności, o których
mowa w art. 64 rozporządzenia 909/2014.

Art. 171. [Kara za brak zawiadomienia] 1. Na każdego, kto nie dokonuje
zawiadomienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 106
ust. 1, art. 107 ust. 1 lub w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012, lub
nie wykonuje tej czynności, działając w imieniu lub w interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości
500 000 zł.

2. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa
w ust. 1, również na osobę, która:

1) nabywa lub obejmuje akcje pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym
mowa w art. 24 ust. 3 lub art. 47 ust. 3, lub

2) nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji pomimo zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h lub w art. 32 ust. 2 rozporzą-
dzenia 648/2012, lub
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3) wykonuje czynności, o których mowa w pkt 1 lub 2, działając w imie-
niu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie-
posiadającej osobowości prawnej.

2a. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa
w ust. 1, również na osobę, która:

1) nabywa lub obejmuje akcje przed upływem terminu do zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 24 ust. 3 lub art. 47 ust. 3, lub

2) nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji przed upływem terminu
do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h lub w art. 32
ust. 2 rozporządzenia 648/2012, lub

3) nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem terminu wyznaczonego
przez Komisję, w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać doko-
nane, o którym mowa w art. 24 ust. 3a pkt 2 lub art. 47 ust. 3a pkt 2,
lub

4) nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji z naruszeniem terminu
wyznaczonego przez Komisję, w którym nabycie lub objęcie akcji lub
praw z akcji może zostać dokonane, o którym mowa w art. 106h ust. 5
lub w art. 31 ust. 7 rozporządzenia 648/2012, lub

5) wykonuje czynności, o których mowa w pkt 1–4, działając w imieniu
lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiada-
jącej osobowości prawnej.

3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, 2 lub 2a, następuje po
przeprowadzeniu rozprawy.

4. Rozstrzygnięcie Komisji podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja może nakazać jego ogło-
szenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt
strony.

Art. 171a. [Kary pieniężne] 1. Na każdego, kto narusza:
1) ograniczenia w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży, określone

w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia 236/2012,
2) ograniczenia w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredy-

towego z tytułu długu państwowego, określone w art. 14 rozporzą-
dzenia 236/2012,

3) ograniczenia w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredyto-
wego z tytułu długu państwowego lub w zakresie wartości otwiera-
nych pozycji dotyczących swapu ryzyka kredytowego z tytułu długu
państwowego, wprowadzone na podstawie art. 21 rozporządzenia
236/2012,

4) zakaz lub ograniczenia w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży
lub zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny
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lub wartości instrumentu finansowego wiąże się z uzyskaniem korzy-
ści majątkowej, wprowadzone na podstawie art. 20 lub art. 28 ust. 1
lit. b rozporządzenia 236/2012,

5) zakaz lub ograniczenia w zakresie dokonywania na rynku regulo-
wanym lub w alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży
określonego instrumentu finansowego lub zawierania innych trans-
akcji mających za przedmiot określony instrument finansowy, wpro-
wadzone na podstawie art. 23 rozporządzenia 236/2012

– Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł albo do wysokości dziesięciokrotności korzyści majątkowej
uzyskanej w wyniku transakcji.

2. Na każdego, kto nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne niż
wymienione w ust. 1 obowiązki określone w rozporządzeniu 236/2012
lub obowiązki określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)
nr 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniającym rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej
sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredyto-
wego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokry-
tych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów
powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu
do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów
finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń (Dz.Urz. UE L 274
z 09.10.2012, str. 1), Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pie-
niężną do wysokości 500 000 zł.

Art. 171b. [Przesłanki ustalania wysokości kar pieniężnych] Przy usta-
laniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 171a, uwzględnia
się w szczególności stopień i zakres naruszenia, jego wpływ na prawi-
dłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz możliwości finansowe
podmiotu, który dokonał naruszenia.

Art. 172.216 (uchylony)

Art. 173. [Inne kary] 1.217 Na każdego kto dokonuje lub zleca dokona-
nie realizacji programu odkupu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17
rozporządzenia 596/2014, lub stabilizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2
lit. d tego rozporządzenia, z naruszeniem zasad określonych w prospek-

216 Art. 172 uchylony ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724), która
wchodzi w życie 6.05.2017 r.
217 Art. 173 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
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cie emisyjnym lub z naruszeniem art. 5 rozporządzenia 596/2014, lub
z naruszeniem standardów technicznych, wydanych na podstawie art. 5
ust. 6 tego rozporządzenia, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć
karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

1a.218 W przypadku gdy naruszenia, o którym mowa w ust. 1, dopusz-
cza się alternatywna spółka inwestycyjna, zarządzana przez zewnętrz-
nie zarządzającego ASI, kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na
zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych.

2.219 (uchylony)
3.220 Na każdego, kto nabywa, nie będąc uprawnionym, akcje spółki

prowadzącej rynek regulowany, Komisja może, w drodze decyzji, nało-
żyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

4.221 Na każdego kto narusza obowiązek posiadania rozwiązań, sys-
temów i procedur, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia
596/2014, lub nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 16 ust. 1
i 2 tego rozporządzenia, lub przekazuje je z naruszeniem warunków
określonych w tym przepisie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć
karę pieniężną:

1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 4 145 600 zł;
2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 10 364 000 zł lub

do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przy-
chodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finanso-
wym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł.

4a.222 W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osią-
gniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o któ-
rych mowa w ust. 4, zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, Komisja
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągnię-
tej korzyści lub unikniętej straty.

218 Art. 173 ust. 1a dodany ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),
która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
219 Art. 173 ust. 2 uchylony ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
220 Art. 173 ust. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 9.03.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 791),

która wchodzi w życie 29.04.2017 r.
221 Art. 173 ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
222 Art. 173 ust. 4a dodany ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
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5.223 (uchylony)
6. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego

w ust. 1–5, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

7.224 Na każdego kto sporządza lub rozpowszechnia rekomendacje in-
westycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię
inwestycyjną z naruszeniem art. 20 ust. 1 rozporządzenia 596/2014 lub
nie zachowuje należytej staranności przy dokonywaniu tych czynno-
ści, lub nie zapewnia rzetelności sporządzanych rekomendacji albo nie
ujawnia swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w chwili
ich sporządzania lub rozpowszechniania, Komisja może, w drodze de-
cyzji, nałożyć karę pieniężną:

1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 zł;
2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4 145 600 zł lub do

kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przy-
chodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finanso-
wym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł.

7a.225 W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osią-
gniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o któ-
rych mowa w ust. 7, zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, Komisja
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągnię-
tej korzyści lub unikniętej straty.

8. W decyzji o nałożeniu kary Komisja może wyznaczyć termin ponow-
nego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepi-
sami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W ra-
zie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać
decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.

9.226 Wydanie decyzji wobec osoby fizycznej następuje po przepro-
wadzeniu rozprawy.

Art. 173a. [Kary nakładane na kontrahentów finansowych] 1. Na
kontrahentów finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia

223 Art. 173 ust. 5 uchylony ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),
która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
224 Art. 173 ust. 7 w brzmieniu ustawy z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
225 Art. 173 ust. 7a dodany ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
226 Art. 173 ust. 9 w brzmieniu ustawy z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
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648/2012, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki,
o których mowa w rozporządzeniu 648/2012, lub przepisach wydanych
na jego podstawie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pie-
niężną do wysokości 10 000 000 zł, nie większą niż 10% przychodu wy-
kazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przy-
padku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą
niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozda-
niu finansowym.

2. Na kontrahentów finansowych, którzy nie wykonują lub nienależy-
cie wykonują obowiązki określone w ust. 1, i którzy wbrew obowiąz-
kowi nie sporządzili lub nie poddali badaniu sprawozdania finansowego,
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości
10 000 000 zł.

3. Na kontrahentów finansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie
wykonują obowiązki określone w ust. 1, i którzy nie mają obowiązku spo-
rządzenia sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji,
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

Art. 173b. [Kary nakładane na kontrahentów niefinansowych] 1. Na
kontrahentów niefinansowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządze-
nia 648/2012, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki,
o których mowa w tym rozporządzeniu lub przepisach wydanych na jego
podstawie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do
wysokości 1 000 000 zł, nie większą niż 10% przychodu wykazanego
w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku
obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż 10% przy-
chodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finanso-
wym.

2. Na kontrahentów niefinansowych, którzy nie wykonują lub nienale-
życie wykonują obowiązki określone w ust. 1, i którzy wbrew obowiąz-
kowi nie sporządzili lub nie poddali badaniu sprawozdania finansowego,
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł.

3. Na kontrahentów niefinansowych, którzy nie wykonują lub nienale-
życie wykonują obowiązki określone w ust. 1, i którzy nie mają obowiązku
sporządzenia sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decy-
zji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

Art. 173c. [Kara pieniężna nakładana na inne podmioty] 1. W przy-
padku gdy:

1) CCP,
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2) członek rozliczający w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia
648/2012,

3) klient w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 648/2012, świad-
czący pośrednie usługi rozliczeniowe, o których mowa w rozdziale
II rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia
19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozli-
czeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do
systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania
ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmio-
tem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez
kontrahenta centralnego (Dz.Urz. UE L 52 z 23.02.2013, str. 11),

4) podmiot prowadzący system obrotu w rozumieniu art. 2 pkt 4 roz-
porządzenia 648/2012

– nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w roz-
porządzeniu 648/2012 lub przepisach wydanych na jego podstawie, Ko-
misja może, w drodze decyzji, nałożyć na te podmioty karę pieniężną
do wysokości 10 000 000 zł, nie większą niż 10% przychodu wykaza-
nego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku
braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż
10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu
finansowym

2. Na podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, które nie wykonują
lub nienależycie wykonują obowiązki określone w tym przepisie, i które
wbrew obowiązkowi nie sporządziły lub nie poddały badaniu sprawozda-
nia finansowego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną
do wysokości 10 000 000 zł.

3. Na podmioty, o których mowa w ust. 1, które nie wykonują lub
nienależycie wykonują obowiązki określone w tym przepisie, i które nie
mają obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego, Komisja może,
w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

4. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, nie wyko-
nują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w ust. 1, Ko-
misja może, w drodze decyzji, nałożyć na osoby odpowiedzialne za ich
niewykonanie lub nienależyte wykonanie karę pieniężną do wysokości
100 000 zł.

5. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4, następuje po przeprowa-
dzeniu rozprawy.

Art. 173d. [Zakaz dokonania niektórych inwestycji lub przyjęcia do
rozliczenia niektórych transakcji] 1. W przypadku stwierdzenia okolicz-

282



Art. 174–174a InFinU 1

ności wskazujących na zagrożenie niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przez CCP zobowiązań wobec swoich członków lub na-
ruszenia interesów uczestników obrotu, Komisja po zasięgnięciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskiego może:

1) zakazać na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, inwestowania
całości lub części kapitału własnego we wszystkie lub niektóre rodzaje
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 47 rozporządzenia
648/2012, lub nakazać wstrzymanie wypłat z zysku;

2) zakazać na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, przyjmowania
do rozliczania przez CCP wszystkich lub niektórych rodzajów trans-
akcji.

2. W przypadku gdy niektóre inwestycje lub transakcje nie prowadzą
do zwiększenia zagrożenia niewykonywania, lub nienależytego wyko-
nywania przez CCP zobowiązań wobec swoich członków, lub zwiększe-
nia zagrożenia naruszenia interesów uczestników obrotu, Komisja może
w czasie trwania zakazu zezwolić na dokonanie niektórych inwestycji lub
przyjęcie do rozliczenia niektórych transakcji.

Art. 174.227 [Uprawnienia Komisji] 1. Na każdego kto, wbrew zaka-
zowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 rozporządzenia 596/2014, w czasie
trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny
lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decy-
zji, karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł.

2. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągnię-
tej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których
mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, Komisja
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągnię-
tej korzyści lub unikniętej straty.

3. Wydanie decyzji wobec osoby fizycznej następuje po przeprowa-
dzeniu rozprawy.

Art. 174a.228 [Kara pieniężna] 1. W przypadku gdy emitent, na wnio-
sek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody, o której mowa
w art. 19 ust. 12 rozporządzenia 596/2014, z naruszeniem art. 7–9 rozpo-
rządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

227 Art. 174 w brzmieniu ustawy z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),
która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
228 Art. 174a dodany ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724), która

wchodzi w życie 6.05.2017 r.
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nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów
publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wska-
zujących na manipulację na rynku, progów powodujących powsta-
nie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właści-
wych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na ob-
rót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych
przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi
powiadomienia (Dz.Urz. UE L 88 z 05.04.2016, str. 1), Komisja może
nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.

2. W przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym albo
alternatywną spółką inwestycyjną, kara pieniężna jest nakładana odpo-
wiednio na towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego
funduszu inwestycyjnego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego,
co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło umowę,
o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach inwestycyjnych, na
zarządzającego z UE, zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu
ustawy o funduszach inwestycyjnych albo zarządzającego z UE w rozu-
mieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą alter-
natywną spółką inwestycyjną.

Art. 175. [Odstąpienie od ukarania] 1.229 Na każdego kto nie wykonał
lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1–7
rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną:

1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 zł;
2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4 145 600 zł.

2. (uchylony)
3.230 W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osią-

gniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o któ-
rych mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, Komisja
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągnię-
tej korzyści lub unikniętej straty.

4.231 W przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym
albo alternatywną spółką inwestycyjną, kara pieniężna jest nakładana

229 Art. 175 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),
która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
230 Art. 175 ust. 3 dodany ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
231 Art. 175 ust. 4 dodany ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),

która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
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odpowiednio na towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące orga-
nem tego funduszu inwestycyjnego, a w przypadku funduszu inwesty-
cyjnego, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło
umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach inwestycyj-
nych, na zarządzającego z UE, zewnętrznie zarządzającego ASI w rozu-
mieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych albo zarządzającego z UE
w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą
alternatywną spółką inwestycyjną.

Art. 176.232 [Wykluczenie papierów z obrotu] 1. W przypadku gdy emi-
tent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w dro-
dze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do
kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł.

2. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18
ust. 1–6 rozporządzenia 596/2014, Komisja może nałożyć na osobę, która
w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie
zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy
o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę
pieniężną do wysokości 2 072 800 zł.

3. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7–8a ustawy o ofercie publicz-
nej stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągnię-
tej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których
mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w ust. 1, Komisja może
nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej ko-
rzyści lub unikniętej straty.

Art. 176a. [Kara pieniężna] W przypadku gdy emitent lub sprzedający
nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5,
Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

Art. 176b. [Kara za nieprzekazanie informacji] Na każdego, kto nie
przekazał Komisji zgodnie z art. 110m ust. 1–3 i art. 110z ust. 1 i 3 in-
formacji na żądanie skierowane przez Komisję lub jej upoważnionego
przedstawiciela, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do

232 Art. 176 w brzmieniu ustawy z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),
która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
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1 000 000 zł. Komisja, ustalając karę pieniężną, uwzględnia w szczegól-
ności wagę żądanej informacji dla sprawowanego nadzoru oraz sytuację
finansową podmiotu lub osoby, na które jest nakładana kara.

Art. 176c.233 [Nakaz zaprzestania dalszych naruszeń] W przypadku
stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie
wskazanym w art. 165 ust. 1 pkt 5, art. 165a ust. 1 pkt 6, art. 167 ust. 1
pkt 1, art. 173, art. 174, art. 175, art. 175a lub art. 176 Komisja może
nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dal-
szego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we
wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych
przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu
na zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków, o których
mowa w art. 165 ust. 1 pkt 5, art. 165a ust. 1 pkt 6, art. 167 ust. 1 pkt 1,
art. 173, art. 174, art. 175, art. 175a lub art. 176.

Art. 176d.233 [Zakaz zawierania, na rachunek własny lub na rachu-
nek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty fi-
nansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym] 1. W przy-
padku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę or-
ganizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przepisów rozporzą-
dzenia 596/2014 w zakresie wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub
art. 176, Komisja może, w drodze decyzji, zakazać osobie fizycznej, do
której obowiązków należy zapewnienie przestrzegania przez tę osobę
prawną lub tę jednostkę przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakre-
sie wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub art. 176, zawierania,
na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, któ-
rych przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat. Środek ten
może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za
naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 173, art. 174, art. 175
i art. 176.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia
596/2014 w zakresie wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub art. 176,
przez osobę fizyczną, Komisja może, w decyzji w sprawie zastosowa-
nia środków, o których mowa w art. 173, art. 174, art. 175 lub art. 176,
zakazać tej osobie fizycznej zawierania, na rachunek własny lub na ra-
chunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty

233 Art. 176c–176f dodane ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 724),
która wchodzi w życie 6.05.2017 r.
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finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowa-
dzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony,
nieprzekraczający 5 lat.

Art. 176e.233 [Całkowity roczny przychód, sprawozdanie] W przypadku
gdy podmiot, o którym mowa w art. 173 ust. 4 lub 7, art. 175a lub
art. 176 ust. 1, jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolido-
wane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym
mowa w art. 173 ust. 4 pkt 2 lub ust. 7 pkt 2, art. 175a lub art. 176
ust. 1, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przy-
chodu tego podmiotu ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowa-
nym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Art. 176f.233 [Nałożenie sankcji] Komisja, nakładając sankcję, o któ-
rej mowa w art. 173–176, uwzględnia okoliczności, o których mowa
w art. 31 ust. 1 rozporządzenia 596/2014.

Dział IX. Odpowiedzialność cywilna

Art. 177. [Zakres odpowiedzialności] 1. Wystawiający świadectwo od-
powiada za szkodę wyrządzoną wskutek wystawienia świadectwa nie-
ważnego, wydania świadectwa osobie nieuprawnionej lub niedokonania
blokady papierów wartościowych w związku z wystawieniem świadec-
twa, chyba że szkoda nastąpiła z powodu siły wyższej albo wyłącznie
z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą wystawiający nie
ponosi odpowiedzialności.

2. Jeżeli wystawiający świadectwo działał na zlecenie innej osoby, odpo-
wiedzialność wystawiającego i zleceniodawcy jest solidarna i nie można
jej ograniczyć lub wyłączyć z góry.

Dział X. Przepisy karne

Art. 178. [Obrót maklerskimi instrumentami finansowymi] Kto bez wy-
maganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych prze-
pisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony
w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finan-
sowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.
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