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I. Zakres przedmiotowy Ekspertyzy
Niniejsza ekspertyza („Ekspertyza") ma za przedmiot analizę prawną projektu ustawy o
funduszach inwestycyjnych („Projekt") wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych do wspomnianego Projektu w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Z
powyższego względu Ekspertyza w uwagach szczegółowych odwoływać się będzie do zasadniczych z punktu widzenia przedmiotu regulacji objętej Projektem aktów prawnych, do których należą: (i) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny („KC")1, (ii) ustawa z
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH"), (iii) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi („POPW"), (iv) ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („PrBank"), (v) ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości („URach"), ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach („UOblig").
Ponadto z uwagi na potrzebę odniesienia się do stanu aktualnego prawnego w Ekspertyzie
uwzględniono obowiązującą w zakresie normowanym przez Projekt ustawę z dnia 28 sierpnia
1997 r. o funduszach inwestycyjnych („UFundInwest").
Struktura Ekspertyzy składa się z oceny ogólnej Projektu i załączonych do niego aktów
wykonawczych (pkt II) oraz z uwag szczegółowych, z których pierwsza część, tj. uwagi zasadnicze dotyczy uwag mających moim zdaniem istotne znaczenie z punktu widzenia powiązania przepisów Projektu z przepisami już obowiązującymi, lub odnoszących się do rozwiązań kontrowersyjnych, jak również zapewniających klarowność proponowanych rozwiązań
(pkt III), podczas gdy druga część, czyli uwagi formalno-techniczne zawiera uwagi o charakterze korekcyjnym (pkt IV).
Przedmiotem Ekspertyzy nie są uregulowania z obszaru prawa unijnego problematyki tworzenia i funkcjonowania instytucji zbiorowego inwestowania oraz spółek zarządzających.
II. Ogólna ocena Projektu
Szczegółowa analiza przepisów zawartych w Projekcie wraz z dołączonymi do niego podstawowymi aktami wykonawczymi pozwala stwierdzić, że przyjęte na gruncie Projektu
rozwiązania konstrukcyjne w zakresie tzw. zbiorowego inwestowania idą w kierunku
rozwoju tych form lokowania środków finansowych, dostosowując tym samym regulacje
polskie do standardów obowiązujących na rozwiniętych rynkach, zarówno kapitałowych, jak i pieniężnych. Jakkolwiek obowiązująca aktualnie UFundInwest, po znaczącej
noweli dokonanej ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, w istotnym stopniu przyswoiła prawu polskiemu konstrukcje form zbiorowego inwestowania wykorzystywane na rynkach zagranicznych, niemniej jednak nieustanny rozwój
aktywności inwestorskiej, który znalazł swój wyraz także w konieczności wprowadzenia
zmian w prawie unijnym, spowodował, iż praktyka obrotu oraz jego potrzeby zdystansowały
obowiązujący stan prawny, czyniąc go nieadekwatnym do wymagań, jakie stawia obecny
stopień rozwoju konstrukcji prawnych używanych w zakresie form inwestowania zbiorowego. Z tego punktu widzenia Projekt wraz z towarzyszącymi mu aktami wykonawczymi uznać
należy za przygotowany w sposób prawidłowy, odpowiadający obowiązującym standardom.
Projekt nawiązuje do podstawowych konstrukcji prawnych i rozwiązań, wprowadzonych
przez UFundInwest, stąd proponowane w nim instytucje prawne nie tylko nie odbiegają
od przewidzianych w dotychczas obowiązujących przepisach prawa i funkcjonujących
na rynku polskim, ale stanowią ich kontynuację. Niezmieniona więc pozostaje ogólna kon1

Mimo że na dzień sporządzenia niniejszej Ekspertyzy w życie nie weszły jeszcze przepisy ustawy z dnia 14
lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), jednakże mając na uwadze okoliczność, iż stosownie do powołanej ustawy staną się one prawem obowiązującym
od dnia 25 września 2003 r., w uwagach zawartych w Ekspertyzie uwzględniono także regulacje przewidziane
we wspomnianym akcie prawnym, jako że w istotnym stopniu modyfikują one część ogólną KC.
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strukcja funduszu inwestycyjnego jako odrębnego typu osoby prawnej (por. art. 3 ust. 1 Projektu), wraz z właściwą jej cechą ustrojową, tj. z towarzystwem funduszy inwestycyjnych w
formie spółki akcyjnej jako organem reprezentującym fundusz i zarządzającym nim (por. art.
4 Projektu). Utrzymano ponadto zasadę koncesjonowania działalności w przedmiocie zbiorowego inwestowania w drodze zawężenia swobody tworzenia funduszy inwestycyjnych jedynie przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jako podmioty w pełni wyspecjalizowane
oraz poddane szczególnej regulacji (por. art. 45 Projektu), co niewątpliwie jest uzasadnione
względami ochrony interesów indywidualnych inwestorów. Nadal też organem właściwym w
zakresie nadzoru nad działalnością tak funduszy inwestycyjnych, jak i towarzystw funduszy
inwestycyjnych pozostaje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG"). Nie zmienia się również fundamentalna z punktu widzenie uczestników funduszy inwestycyjnych zasada pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych
względem uczestników funduszu, a nadto rozszerzono ją także w stosunku do uczestników
zbiorczego portfela papierów wartościowych (por. art. 64 Projektu), a co więcej stworzono
ustawową podstawę odpowiedzialności solidarnej towarzystwa i podmiotu pośredniczącego w
dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (por. art. 33 ust. 3 Projektu),
czego nie przewidują aktualnie obowiązujące przepisy (por. art. 26a UFundInwest). Nadal też
nad bezpieczeństwem aktywów funduszy oraz w interesie ich uczestników zobowiązany jest
czuwać depozytariusz (por. art. 72 Projektu), którego funkcję sprawować mogą wyłącznie
podmioty zaliczane do kategorii podmiotów zaufania publicznego (por. art. 71 Projektu).
Mimo że Projekt odstępuje od niektórych rodzajów funduszy inwestycyjnych jak działające obecnie fundusze mieszane (por. art. 103 UFundInwest) oraz specjalistyczne fundusze zamknięte (por. art. 102a UFundInwest), niemniej wprowadza on nowe postacie funduszy, będące modyfikacjami form podstawowych, bardziej odpowiadające wymogom działalności
inwestycyjnej, takie jak fundusz rynku pieniężnego (por. art. 178 Projektu), fundusz portfelowy (por. art. 179 Projektu), fundusz sekurytyzacyjny (por. art. 183 Projektu) czy fundusz
aktywów niepublicznych (por. art. 199 Projektu). Również w ramach form podstawowych
Projekt wprowadza różnorakie konstrukcje podnoszące atrakcyjność instytucji zbiorowego
lokowania, takie jak możliwość różnicowania poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego (por. art. 158 Projektu), możliwość
tworzenia w ramach jednego funduszu kilku subfunduszy stosujących różną politykę inwestycyjną (por. art. 159 Projektu) oraz możliwość grupowania funduszy, występujących jako fundusz podstawowy oraz fundusze powiązane (por. art. 170 Projektu). Ponadto Projekt uszczegóławia zasady zarządzania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (por. art. 212 i nast. Projektu) i kwestie związane ze zbywaniem tytułów uczestnictwa przez fundusze zagraniczne (por. art. 250 i nast. Projektu), jak
również normuje zagadnienia tworzenia oddziałów i prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zagranicą, a także przez zagraniczne spółki zarządzające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (por. art. 261 i nast. Projektu).
Projekt cechuje kompleksowość regulacji, tak co do przedmiotu działalności w zakresie
zbiorowego inwestowania, jak co do metod regulacji prawnej. W Projekcie posłużono się
normami o charakterze cywilnoprawnym (por. np. art. 3 ust. 1, art. 4, art. 6, art. 46 ust. 7, art.
75 Projektu), administracyjnoprawnym (por. np. art. 14 ust. 1, art. 23, art. 25, art. 54, art. 61,
art. 229 Projektu) oraz prawno-karnym (por. art. 284 i nast. Projektu). Dzięki temu Projekt
stanowi zwartą i usystematyzowaną całość, obejmując przedmiotem unormowania ogół zagadnień z obszaru zbiorowego inwestowania, w następstwie czego występują w nim nieliczne
jedynie odesłania do innych aktów rangi ustawowej (por. np. w art. 46 ust. 2, art. 116, art. 143
ust. 1 pkt 1 oraz art. 148 ust. 6 Projektu). Wspomniana kompleksowość Projektu rzutuje natomiast na jego obszerność, gdyż liczy on 326 artykułów. Z racji różnorodności problematyki
zamieszczonej w Projekcie, jego jednostki redakcyjne zostały pogrupowane w 16 działach,
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które z kolei dzielą się z reguły na rozdziały a w ich ramach na oddziały. Taka systematyka
ułatwia czytelność Projektu oraz przyczynia się do jego przejrzystości.
Wadą Projektu jest nazbyt częste użycie w zawartych w nim przepisach słów, wyrażeń
oraz sformułowań czysto technicznych, graniczących niekiedy ze slangiem zawodowym, lub
też stanowiących jedynie kolokwializmy, co może przyczynić się do błędnej interpretacji poszczególnych zapisów Projektu. Zwroty takie nie mieszczą się bowiem ani w języku prawnym, ani też w języku prawniczym. Przykładem tego są sformułowania: (i) „dopływ kapitału"
w art. 2 pkt 30, (ii) „dobór lokat" w art. 20 ust. 1 pkt 2, (iii) „organy szczebla centralnego,
regionalnego lub lokalnego" w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit a, (iv) „wbudowany instrument pochodny" w art. 94 ust. 6 oraz w art. 154 ust. 3, (v) rodzaje ryzyk … „podlegające pomiarowi" w
art. 95 ust. 7 pkt 7, (vi) „mierzenie…ryzyka" w art. 95 ust. 1, (vii) „fundusz …. może pożyczać" w art. 151 ust. 1 Projektu. Dlatego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe należałoby doprecyzować zakres pojęciowy takich sformułowań czy słów, nawet w drodze metody opisowej.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Projekt przewiduje wprowadzenie instytucji tzw. sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego (por. art. 195 ust. 1 Projektu), który ma służyć sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu wierzytelności służących funduszowi sekurytyzacyjnemu w następstwie ich nabycia od banku. Konstrukcja sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego wzorowana jest na bankowym tytule egzekucyjnym, toteż art. 194, 195, 196 i 197 Projektu odpowiadają w swojej treści art. 96, 97 i 98 PrBank. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie do systemu prawa polskiego sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego oznaczać będzie
pojawienie się nowej kategorii tytułu egzekucyjnego w rozumieniu art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, stanowiącego podstawę egzekucji sądowej po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności. Z wystawieniem takiego tytułu egzekucyjnego wiąże się takie same skutki
prawne, w tym zarówno materialnoprawne jak również procesowe, jak z prawomocnym orzeczeniem sądowym. Z tego powodu sekurytyzacyjny tytuł egzekucyjny stwarzać będzie po
stronie funduszu inwestycyjnego szczególnie uprzywilejowaną pozycję prawną wobec dłużnika. Z uwagi na specyfikę tego typu tytułu egzekucyjnego możliwość jego wystawiania stanowi wyjątkowy przywilej, jakim cieszą się dotąd wyłącznie banki, uznawane za instytucje
zaufania publicznego. Ogranicza on bowiem do minimum formalności związane z uzyskaniem sądowej klauzuli wykonalności, co stawia dłużnika w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji względem wierzyciela, tym bardziej iż brak szczególnej regulacji w przedmiocie zasad
obrony dłużnika w związku z wystawieniem tego tytułu egzekucyjnego oraz prowadzeniem
na jego podstawie egzekucji. Uprawnienie do wystawiania sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego prowadzi do pominięcie postępowania rozpoznawczego. Takie sposób uprzywilejowania pozycji wierzyciela, co miało dotąd miejsce tylko w stosunku do banków, tłumaczony
był publicznym charakterem działalności bankowej, wiążącym się z nieograniczonym dostępem do usług świadczonych przez banki na rzecz deponentów środków pieniężnych2. O ile
publiczny charakter banków wydaje się uzasadniać przyznanie im takiego szczególnego instrumentu prawnego, o tyle staje się on co najmniej wątpliwy w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych, będących funduszami specjalistycznymi, jeżeli chodzi o przedmiot inwestowania, których oferta usług kierowana jest do ograniczonego kręgu adresatów, a niekiedy – jak
w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych niestandaryzowanych – wręcz do wąskiej grupy
odbiorców (por. art. 187 ust. 4 i 5 Projektu). W tym świetle przyznanie funduszowi zamkniętemu, jakim jest fundusz sekurytyzacyjny tak wyjątkowego instrumentu dochodzenia należności musi budzić poważne zastrzeżenia, których nie rozwiewają nawet rygorystyczne za2

Warto na marginesie zauważyć, że bankowy tytuł egzekucyjny, podobnie jak poprzedzająca go instytucja bankowego tytułu wykonawczego, są i były przedmiotem ostrej krytyki, prowadzonej zwłaszcza z punktu widzenia
niewłaściwej praktyki banków w tym zakresie.
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sady regulujące kwestie dopuszczalności wystawiania sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego (por. art. 196 Projektu). Wobec powyższego wyposażenie funduszy sekurytyzacyjnych w
przywilej wystawiania sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego wymaga głębszej analizy.
Ogólnie oceniając Projekt i zawarte w nim uregulowania należy zauważyć, że przygotowany on został prawidłowo, oraz że przyjęte w nim rozwiązania i konstrukcje prawne
pozostają w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, toteż Projekt mieści się w
obowiązującym porządku prawnym. W szczególności jest on adekwatny do regulacji
prawnych oraz rozwiązań instytucjonalnych występujących w obrębie rynku kapitałowego. Pozytywnie należy ocenić również propozycje aktów wykonawczych do przepisów
Projektu.
III. Uwagi zasadnicze
1) Do art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a - w przepisie tym odwołano się do stanu faktycznego, jakim
jest posiadanie dokumentu, wywodząc z tego status prawny uczestnika. Tymczasem stan
faktyczny w postaci posiadania stanowi jedynie przesłankę domniemania zgodności tego stanu z prawem (por. art. 339 w zw. z art. 341 KC). Niemniej zawsze mamy w takich sytuacjach
do czynienia z domniemaniem wzruszalnym, które można obalić w drodze dowodu przeciwnego, uzasadniającego twierdzenie, że posiadaczowi samoistnemu nie przysługuje uprawnienie materialne, czyli rzeczywiste prawo. Z regulacji z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a Projektu wypływa natomiast wniosek, że już samo posiadanie wystarczy do stwierdzenia, iż osobie takiej
przysługuje legitymacja materialna, tzn. że jest ona rzeczywiście uprawnioną. Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczałoby, że nie ma podstaw do zakwestionowania domniemania wynikającego ze stanu posiadania. Tym samym, nawet ten kto wszedł w posiadanie certyfikatu inwestycyjnego na okaziciela będąc w złej wierze zostanie uznany w sposób definitywny za
uczestnika funduszu. Stanowiłoby to normę szczególną do art. 169 § 2 zd. 2 w zw. z § 1 KC,
który bierze pod ochronę nabywcę papierów wartościowych na okaziciela, pod warunkiem że
nabywa taki papier w dobrej wierze. Rozwiązanie zaproponowane w komentowanym przepisie Projektu nie znajduje uzasadnienia i sprzeczne jest z dotychczas stosowanymi konstrukcjami w zakresie papierów wartościowych. Odbiera ono też dłużnikowi możliwość zakwestionowania legitymacji formalnej posiadacza dokumentu z przyczyny braku po jego stronie
legitymacji materialnej (por. art. 921 (7) KC).
2) Do art. 7 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 pkt 33 - stwierdzenie użyte w ust. 1 jest nieprawne z
racji szerokiej definicji wpłat zawartej w art. 2 pkt 33. Art. 2 pkt 33 definiuje wpłaty jako
wniesienie środków pieniężnych oraz papierów wartościowych lub przeniesienie udziałów w
spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, podczas gdy art. 7 ust. 1 posługuje się węższym
terminem „wpłata" nie odpowiadającym definicji z art. 2. Brak korelacji wspomnianych terminów jest mylący, stąd wymaga on przeredagowania art. 7 ust. 1 i 2 Projektu w taki sposób,
aby wspomniane pojęcia pokrywały się ze sobą.
3) Do art. 13 ust. 1 - należy krytycznie ocenić rozwiązanie proponowane w przedmiotowym przepisie. Stanowi on odstępstwo od zasady walutowości wyrażonej w art. 358 KC, stosownie do którego zobowiązania pieniężne z jakichkolwiek źródeł muszą być wyrażone w
pieniądzu polskim. Odstępstwa od tej zasady powinny mieć swoją podstawę normatywną w
przepisach rangi ustawowej, czego przykładem jest chociażby art. 9 pkt 15 w zw. z art. 3 oraz
art. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe. Warto zwrócić uwagę na okoliczność,
że w uzasadnieniu do orzeczenia z dnia 5 grudnia 1998 r.3 Sąd Najwyższy stwierdził, że: „wyrażenie świadczenia w walucie obcej, oznaczałoby sprzeczne z prawem, bo naruszające przepis art. 358 k.c., praktyki dwuwalutowości w stosunkach cywilnoprawnych". Tymczasem
3
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rozwiązanie zaproponowane na gruncie art. 13 ust. 1 Projektu nie stwarza podstawy prawnej
dla dopuszczalnego odstępstwa od zasady walutowości, gdyż przenosi rozstrzygnięcie w tej
kwestii na poziom statutu funduszu, a zatem na płaszczyznę źródła stosunków prawnych zachodzących między funduszem a jego uczestnikami, czyli na poziom kontraktowy. Sprzeczność z regulacją z art. 358 KC polega w tym wypadku na fakcie, że właśnie art. 358 KC stanowi szczególne ograniczenie w zasadzie swobody stron na gruncie wolności kontraktowania.
Ponadto sformułowanie „zobowiązania ustalane w walucie obcej", jakim posługuje się
wspomniany art. 13 ust. 1 Projektu jest o tyle niejednoznaczne, że nie rozstrzyga, czy chodzi
tylko o wyrażenie zobowiązania w walucie obcej, czy również o wypłacaniu środków w tejże
walucie.
Podobnie w art. 166 Projektu dopuszcza się, aby statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami mógł przewidywać tzw. denominację w różnych walutach. Poza
uwagami powyższymi, które znajdują zastosowanie także i do wspomnianego art. 166, trzeba
zwrócić uwagę na okoliczność, że użyte w nim określenie „denominacja" pogłębia chaos terminologiczny, skoro nie przystaje ono do sformułowanie z art. 13 ust. 1 - ustalenie zobowiązania w walucie obcej.
Wspomniane regulacje przyznają de facto towarzystwom funduszy inwestycyjnym lub
funduszom inwestycyjnym moc kształtowania treści stosunków prawnych także w sferze zastrzeżonej dla ustawodawcy, co rodzi zarzut sprzeczności z art. 358 KC.
4) Do art. 16 ust. 2 - z punktu widzenia ochrony interesów uczestników obrotu na rynku
kapitałowym uzasadnione jest rozciągnięcie zasady jawności formalnej rejestru funduszy inwestycyjnych także na dokumentację rejestrową, tak aby każdy miał nie tylko wgląd do rejestru, ale również prawo przeglądania akt rejestrowych, podobnie jak w przypadku art. 8 ust. 1
oraz art. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5) Do art. 18 ust. 1 pkt 8 i 9, art. 20 ust. 1 pkt 1 - wydaje się, że statut powinien wskazywać przede wszystkim ogólny typ normatywny papieru wartościowego, jaki może być
przedmiotem inwestycji przez fundusz, a dopiero potem może on precyzować cechy rodzajowe w ramach takich typów, zawężając tym samym przedmiot inwestycji. Uwaga ta nie dotyczy wszakże art. 110 ust. 1 Projektu.
6) Do art. 25 ust. 1 pkt 3 - wydaje się, że przyznanie funduszowi swobody do zmiany
statutu w przedmiocie sposobu ogłaszania zmian w tymże może zagrozić interesom uczestników obrotu, gdyż sposób ogłaszania ma niewątpliwie istotne znaczenie dla pozyskania przez
uczestnika informacji na temat treści zmian, a tym samym na powzięcie wiadomości o treści
łączącego go z funduszem stosunku prawnego.
7) Do art. 25 ust. 1 pkt 8, art. 35 ust. 1 - skoro złożenie dyspozycji przez uczestnika funduszu inwestycyjnego stanowi złożenie oświadczenia woli przez niego, Projekt powinien dostosować terminologię do terminologii używanej na gruncie przepisów KC w zakresie
oświadczeń woli, zwłaszcza, że art. 61 § 2 KC (wchodzi w życie 25 września 2003 r.) reguluje kwestie składania tychże oświadczeń w postaci elektronicznej. Z tego względu w przedmiotowym pkt 8 należałoby zamiast sformułowania „dyspozycje za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji" zastąpić adekwatnym do terminologii z art. 61 KC sformułowaniem o „oświadczeniach (dyspozycjach) w postaci elektronicznej".
8) Do art. 26 ust. 3 - użycie trybu oznajmującego może budzić wątpliwości co do charakteru dyspozycji z art. 26 ust. 3 Projektu, dlatego też właściwsze byłoby posłużenie się stwierdzeniem powinnościowym „zapis na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty powinien być
nieodwołalny i bezwarunkowy", wobec czego nie powstaną wątpliwości co do skutku prawnego złożenia zapisu innego niż nakazany przez ustawę. Ponadto w propozycji brzmienia art.
26 ust. 3 pominięto podobieństwo zastrzeżenia warunku z zastrzeżeniem terminu. Z powyż-
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szego względu do art. 26 ust. 3 należałoby dodać, że „nieważny jest zapis złożony z zastrzeżeniem terminu".
9) Do art. 27 ust. 4 - wydaje się, że zawężenie kryterium oceny tylko do umowy i analizy
jej treści nie chroni w pełni interesów osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa czy też
certyfikaty inwestycyjne, jako że umowa od strony formalnej może spełniać wszelkie przesłanki uznania jej za szanującą zasady uczciwego obrotu i zabezpieczającą interesy osób zapisujących się, podczas gdy właściwości tkwiące po stronie podmiotu pośredniczącego mogą
uniemożliwiać mu uwzględnienie tych wymogów w sposób właściwy. Dlatego też weryfikacja przeprowadzana przez KPWiG nie powinna ograniczać się tylko do analizy umowy.
10) Do art. 28 ust. 2, art. 28 ust. 3 pkt 3, art. 134 ust. 4 - udział w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością stanowi prawo majątkowe, niemniej nie jest to prawo własności i nie
można w stosunku do tego prawa używać terminologii uwarunkowanej aspektem praworzeczowym. Przeniesienie własności możliwe jest bowiem tylko w przypadku papierów wartościowych występujących w formie dokumentowej, czyli posiadających nośnik materialny
(dokument będący rzeczą w ujęciu fizykalnym). Błędne jest zatem sformułowanie o przeniesieniu własności udziałów. Podobnie rzecz ma się w przypadku papierów wartościowych,
które nie mają formy dokumentu. Dokument, jaki wystawia podmiot prowadzący odpowiednią rejestrację uprawnionych z takich papierów wartościowych potwierdza nie stan ich posiadania, a jedynie przysługiwanie uprawnienia (prawa) danej osobie.
11) Do art. 33 ust. 1 - przepis ten nie określa, jaka jest podstawa działania osoby fizycznej, za pośrednictwem której składane są oświadczenia uczestników funduszu. Z art. 34 ust. 1
pośrednio wynika, że osoby te powinny występować jako pełnomocnicy , niemniej treści art.
33 ust.1 Projektu nie wskazuje jednoznacznie, czy osoba fizyczna przekazująca oświadczenie
woli uczestnika występuje w charakterze jego przedstawiciela (pełnomocnika), czy jako bierny posłaniec za pośrednictwem którego doręcza się oświadczenia woli. Ponadto przepis ten
nie reguluje kwestii tzw. stosunku wewnętrznego stanowiącego podstawę umocowania reprezentanta uczestnika, a w konsekwencji będącego podstawą oceny działań tego ostatniego w
kontekście jego odpowiedzialności odszkodowawczej. Uregulowanie charakteru stosunku
podstawowego pełnomocnictwa (umowa zlecenia, umowa agencji) jest o tyle istotne, że prawo polskie dopuszcza istnienie pełnomocnictwa bez oparcia go o stosunek podstawowy. Ponadto, z racji doniosłości wspomnianego pełnomocnictwa, wydaje się zasadne przyjęcie dla
niego formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12) Do art. 35 ust. 3 - zapis ten może budzić wątpliwości w zestawieniu z art. 78 § 2 KC
(wejdzie w życie od 25 września 2003 r.), bowiem przedmiot regulacji tego ostatniego zdaje
się obejmować rozstrzygnięcie zawarte w art. 35 ust. 3 Projektu. Z art. 35 ust. 1 Projektu wynika, że chodzi tutaj o oświadczenia woli w postaci elektronicznej, zaś zakończenie ust. 1
dowodzi, iż oświadczenia te mają być składane z wykorzystaniem tzw. bezpiecznego podpisu
elektronicznego, zdefiniowanego w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym. W takim wypadku podstawową regulację w tym przedmiocie stanowi wspomniany już art. 78 § 2 KC, którego treść co do zakresu regulacji pokrywa się z art. 35 ust. 3
Projektu. Oznacza to, że art. 35 ust. 3 Projektu jest bezprzedmiotowy.
13) Do art. 42 ust. 2 - wprowadzenie wymogu uzyskania zgody KPWiG na oddelegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzić może do utraty przez art. 383 § 1 KSH właściwej
mu funkcji prawnej. Instytucja oddelegowania członka rady do wykonywania czynności
członka zarządu przewidziana jest na okoliczność, kiedy dany członek (członkowie) zarządu
nie może sprawować swoich czynności (np. w następstwie długotrwałej choroby). Z tego
względu oddelegowanie członka rady nadzorczej ma zawsze charakter czasowy. Szybkość
oddelegowania odgrywa niekiedy istotną rolę, chociażby z uwagi na potrzebę utrzymania
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właściwej reprezentacji spółki akcyjnej. Konieczność poddania oddelegowania nadzorowi
KPWiG przedłuży proces przejmowania obowiązków członka zarządu przez oddelegowanego
członka rady nadzorczej, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do paraliżu towarzystwa, a tym samym także i paraliżu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez to towarzystwo.
14) Do art. 43 ust. 1 oraz 3 - zgodnie z przepisami KSH spółkę akcyjną reprezentuje na
zewnątrz, tj. w stosunkach z osobami trzecimi, ale też z organami administracji zarząd spółki,
tymczasem art. 43 ust. 1 oraz 3 Projektu przewidują składanie przez radę nadzorczą towarzystwa funduszy inwestycyjnych oświadczeń (woli i wiedzy) wobec KPWiG w przedmiocie
powołania członka zarządu towarzystwa lub powiadomienia Komisji o składzie zarządu towarzystwa. Żaden przepis KSH nie precyzuje, w jaki sposób rada nadzorcza powinna być reprezentowana na zewnątrz, tj. wobec organu administracji rządowej. Nie wiadomo zatem, czy do
powyższych czynności konieczna jest uchwała rady i czy musi być ona podpisana przez
wszystkich członków rady nadzorczej, czy też wystarczy jedynie pismo podpisane przez jej
przewodniczącego. Brak również rozstrzygnięć na wypadek braku przewodniczącego rady
nadzorczej, zarówno gdy ma on charakter przejściowy, jak i gdy jest on stały.
15) Do art. 44 ust. 5 - przepis ten może prowadzić do paraliżu działania towarzystwa funduszy inwestycyjnych w związku z art. 17 KSH lub art. 385 § 1 KSH. Sprzeciw KPWiG może bowiem spowodować, że towarzystwo nie będzie władne podejmować czynności, w zakresie których niezbędna jest autoryzacja rady nadzorczej. Konstrukcja sprzeciwu KPWiG
wprowadza niespotykaną w prawie polskim sytuację, kiedy mimo ważności powołania członek rady nie może skutecznie wykonywać swoich czynności, mimo że do czasu zgłoszenia
sprzeciwu jego działania były w pełni wiążące dla towarzystwa.
16) Do art. 46 ust. 2 - przepis ten posługuje się pojęciem niedookreślonym, jakim jest doświadczenie podmiotów posiadających uprawnienia wymagane przez ustawę o gospodarce
nieruchomościami. Z przepisu tego nie wynika według, jakich kryteriów ma być ustalane
przedmiotowe doświadczenie oraz czy mają to być kryteria obiektywne.
17) Do art. 46 ust. 5 - podjęcie decyzji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu należy do sfery wewnętrznej akcjonariusza, wobec czego nie można zlecić tego podmiotowi trzeciemu. Przedmiotem zlecenia może być natomiast czynność zewnętrzna, czyli
głosowanie na walnym zgromadzeniu z zastrzeżeniem, że dokonane ono będzie według swobodnego uznania zleceniobiorcy.
18) Do art. 46 ust. 9 - Projekt nie definiuje pojęcia „podmiotu powiązanego", mimo że w
art. 46 ust. 9 używa tego terminu. Nie wiadomo zatem, czy projektodawcy chodzi tutaj o pojęcie bliskie zdefiniowanej w art. 3 pkt 43 URach jednostce powiązanej, czy raczej ma na
myśli podmiot powiązany kapitałowo lub organizacyjnie, o którym mowa w art. 4 pkt 16 PrBank.
19) Do art. 52 ust. 1 zd 2 - Projekt wprowadza nieznany dotychczas zakaz nabywania w
obrocie wtórnym akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych za środki pochodzące z pożyczki lub z kredytu. Wszystkie rozwiązania przewidujące podobne zakazy ograniczają się do
sytuacji nabycia akcji w obrocie pierwotnym (por. np. art. 37 ust. 1 UFundInwest w stosunku
do obecnie działających towarzystw funduszy inwestycyjnych, art. 30 ust. 5 PrBank w stosunku do banków). Projektodawca jest w tym względzie jednak niekonsekwentny, gdyż we
wspomnianym przepisie ustanawia zakaz, którego naruszenie skutkuje nieważnością czynności prawnej nabycia akcji, podczas gdy w art. 56 ust. 1 pkt 2 Projektu stwierdza natomiast, że
KPWiG może odmówić zgody na nabycie akcji towarzystwa w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie progu 10 %, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów, jeżeli środki na
nabycie akcji pochodzą z pożyczki lub kredytu. Wynika z tego, że KPWiG może dyskrecjonalnie uznać takie nabycie i udzielić zgody. Oznaczałoby to, iż Projekt dowolnie traktuje za-
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kaz z art. 52 ust. 1 Projektu, skoro w oparciu o tenże przepis należałoby wnosić, że nabycie
akcji za środki pochodzące z pożyczki lub kredytu opatrzone jest sankcją prawna w postaci
bezwzględnej nieważności czynności nabycia, tj. stosowanie do art. 58 § 1 KC.
20) Do art. 54 ust. 1 - wspomniany przepis posługuje się na początku pojęciem bezpośredniego nabycia akcji towarzystwa, podczas gdy w drugiej części stanowiącej rozwinięcie
pierwszej odwołuje się on do sytuacji, które uważane są za przykład nabycia pośredniego
akcji (chodzi o nabycie akcji przez podmiot zależny, co uznawane jest za ich nabycie przez
podmiot dominujący). Co więcej, we wszystkich przepisach prawa dotychczas, gdy przedmiotem regulacji były zagadnienia z zakresu prawa koncernowego, przyjmowano, iż nabycie
akcji przez podmiot zależny przypisywane jest w skutkach podmiotowi dominującemu (por.
art. 6 § 2 KSH, art. 158a ust. 1 pkt 1 POPW, art. 27 ust. 1 PrBank). Rozwiązanie takie powoduje, że nawet jeżeli nabywcą jest podmiot zależny to skutki nabycia, a zatem też i czynności
wiążące się z uzyskaniem odpowiednich zgód lub zezwoleń, obciążają podmiot dominujący.
Art. 54 ust. 1 in fine Projektu wprowadza zaś w tym względzie niezrozumianą dyspozycję,
każąc uznać także nabycie przez podmiot dominujący za nabycie przez podmiot zależny.
Istotna kontrowersja może w związku z tym pojawić się w sytuacji, kiedy akcje towarzystwa
posiadać będzie kilka podmiotów zależnych od danego podmiotu dominującego, a podmiot
dominujący nabędzie akcje towarzystwa, to na rachunek którego z podmiotów zależnych nabycie owa należałoby zarachować, a w konsekwencji, który z podmiotów zależnych ma wykonać obowiązek wystąpienia o zgodę KPWiG.
21) Do art. 54 ust. 2 - przepis ten nazbyt szeroko traktuje kompetencje KPWiG co do wyrażania zgody na nabywania i obejmowanie akcji czy nawet udziałów w spółkach z grupy
kapitałowej towarzystwa. Stosownie do definicji grupy kapitałowej z art. 2 pkt 24 Projektu
zakres pojęcia grupy kapitałowej jest bardzo szeroki. Doprecyzowanie, że chodzi o grupę
kapitałową towarzystwa świadczy jedynie o tym, że jej uczestnikiem jest właśnie towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z art. 54 ust. 2 Projektu KPWiG uzyskuje prawo do
reglamentowania nabywania akcji lub udziałów w spółkach, których przedmiot działalności
nie pozostaje w żadnym związku z tymi sferami życia gospodarczego, które KPWiG nadzoruje z mocy właściwych ustaw. Co więcej, z przepisu tego wynika, że zamiarem projektodawcy jest objęcie właściwością KPWiG także spółek działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a takie rozwiązanie prowadzi do konfliktu z prawem obcym i nie może
być w żaden skuteczny sposób sankcjonowane prawnie.
22) Do art. 54 ust. 8 - rozwiązanie zaproponowane w Projekcie a dotyczące konsekwencji
sankcji bezskuteczności prawa głosu z akcji nabytych lub objętych wbrew wymogom ustawowym jest kontrowersyjne, i sprzeczne z dotychczas przyjmowanymi rozwiązaniami prawnymi. W podobnej sytuacji, art. 6 § 3 KSH przewiduje, że nieważność uchwały podjętej z
udziałem akcji (udziałów) pozbawionych w następstwie sankcji bezskuteczności prawa głosu,
zachodzi tylko wówczas kiedy głosy nieważnie nie wpłynęły na ważność takiej uchwały,
czyli wtedy, kiedy byłaby ona ważna bez uwzględnienia głosów objętych sankcją. Podobne
też stanowisko przyjmuje doktryna prawa handlowego. Tymczasem rozwiązanie zaproponowane w Projekcie idzie tak daleko, że przewiduje nieważność uchwały ex definitione, bez
względu na to, jaki stosunek w ogólnej liczbie głosów oddanych przy jej uchwalaniu stanowiły akcje (udziały) dotknięte sankcją. Można wyrazić opinię, iż propozycja taka narusza
ogólne zasady pewności obrotu.
23) Do art. 56 ust. 1 pkt 1 - przyjęcie w Projekcie, że podstawą odmowy KPWiG udzielenia zgody na nabycie akcji lub udziałów w spółkach z grupy kapitałowej towarzystwa, w tym
i w towarzystwie, może być ocena dokonana przez KPWiG, iż wpływ wnioskodawcy lub jednego z podmiotów z grupy kapitałowej towarzystwa może okazać się niekorzystny dla
ostrożnego i stabilnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi, idzie zbyt daleko i przy-
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znaje Komisji uprawnienia nazbyt szerokie, zważywszy iż cały czas pozostają one w jej sferze uznaniowej.
24) Do art. 58 ust. 2 - niezrozumiałe jest dlaczego w tym przepisie projektodawca posłużył się kategorią „wpływu korzystnego", podczas gdy w pozostałych miejscach KPWiG
ustala jedynie czy wpływ określonego podmiotu okaże się „niekorzystny" (por. np. art. 56
ust. 1 pkt 1). Rozwiązanie z art. 58 ust. 2 Projektu jest o tyle zastanawiające, że sugeruje on
związek z art. 54 ust. 1, który z kolei uszczegółowiany jest przez wspomniany art. 54 ust. 1
pkt 1. Oznaczałoby to wewnętrzną sprzeczność w ramach procedury weryfikacji danych i
dokumentów wymaganych przez KPWiG w procesie wydawania odpowiedniej zgody.
25) Do art. 59 ust. 2 - przepis ten nie precyzuje, o jakie zależności chodzi. Można zatem
mieć wątpliwości, czy akcjonariusz ma przedstawić jedynie stan zaległości publicznoprawnych, czy także zaległości prywatnoprawnych.
26) Do art. 65 ust. 1 pkt 2 - skoro pkt 1 tego przepisu wprowadza ogólny zakaz nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych, zbędne jest ponowne zakazywanie nabywania
papierów wartościowych emitowanych przez depozytariusza, bowiem skonsumowany on został już w powołanym pkt 1 tego przepisu.
27) Do art. 83 ust. 5 - przepis ten wprowadza szczególną regulację, zgodnie z którą zastaw
na jednostkach uczestnictwa staje się skuteczny z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w
rejestrze uczestników funduszu. W ten sposób ustanowienie zastawu na jednostkach zostało
uzależnione od działania funduszu. Każde opóźnienie ze strony funduszu prowadzić może do
naruszenia interesu jednej ze stron umowy zastawu. Strony umowy zastawu obciąża ponadto
ryzyko jakichkolwiek usterek technicznych, które powodowałyby niemożność dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze. W tym świetle wydaje się, że właściwsze z punktu widzenia
tak zastawnika, ale też i zastawcy byłoby ustalenie momentu powstania skutków zastawu na
chwilę powiadomienia funduszu. Po drugie, wydaje się, że w celu zabezpieczenia interesu
zastawnika Projekt powinien przewidywać, iż wniosek (powiadomienie) może być złożony
przez każdą ze stron umowy zastawu, a nie tylko przez zastawcę, tym bardziej iż zastawca
mógłby celowo zwlekać z dokonaniem tej czynności. Rozwiązanie proponowane w art. 83
ust. 5 Projektu nie sprzyja bezpieczeństwu obrotu. Po trzecie, z uwagi na to że towarzystwa
nie łączy z uczestnikiem żaden stosunek prawny, wniosek (poinformowanie) powinien być
składany funduszowi reprezentowanemu przez towarzystwo, ale nie towarzystwu.
28) Do art. 88 ust. 2 - redakcja tego przepisu mogłaby sugerować, że jego zakres przedmiotowy odnosi się tylko do przypadków nabycia jednostek uczestnictwa przez dotychczasowych uczestników, a nie również przez osoby, które dopiero w następstwie nabycia jednostek
uczestnictwa uzyskują status uczestnika.
29) Do art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. a - niewłaściwe jest użycie określeń typu: „organy szczebla
centralnego, regionalnego lub lokalnego". Po pierwsze, chodzi tutaj zapewne o właściwe organy administracji rządowej oraz samorządowej. Po drugie, należy zauważyć, że nawet gdyby
zastosowano odpowiednią termin terminologię w powyższym zakresie, to zaciąganie zobowiązań w drodze emisji papierów wartościowych, ich gwarantowania lub poręczania stanowi
kompetencję określonych podmiotów prawa, czyli kolejno Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, nie zaś ich reprezentantów.
30) Do art. 102 ust. 1 in princ., art. 151 ust. 1 - sformułowanie „pożyczanie", jakim posłużono się w tym przepisie nie mieści się w języku prawnym. Przedmiotem działalności funduszu jest w tym przypadku „udzielanie pożyczek", gdyż wiąże się nie tylko z pewną czynnością faktyczną, ale przede wszystkim stanowi czynność prawną o określonej treści.
31) Do art. 104 ust. 2 - pojęcie „akcji, które nie dają prawa głosu" jest na gruncie prawa
polskiego wieloznaczne. Może ono oznaczać bowiem akcje własne nabyte przez spółkę, i
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wówczas nie dają one prawa głosu przez cały czas, kiedy należą do danej spółki akcyjnej.
Podobnie, akcje objęte sankcją bezskuteczności wykonywania prawa głosu, nie dają tego
prawa, do momentu zbycia ich kolejnemu nabywcy. Niekiedy też, chociaż ma to miejsce tylko w piśmiennictwie, do akcji nie dających prawa głosu zalicza się tzw. akcje nieme, których
konstrukcja prawna polega na pozbawieniu ich z definicji prawa głosu (por. art. 353 § 3
KSH). Art. 104 § 2 Projektu prawdopodobnie nawiązuje do tej ostatniej kategorii, niemniej
błędnie w nim określono przedmiot regulacji.
32) Do art. 114 ust. 3 i 4 - zgodnie z przepisem art. 390 § 1 KSH rada nadzorcza spółki
akcyjnej działa kolegialnie. Zdaje się to potwierdzać też art. 114 ust. 3 Projektu. Tymczasem
art. 114 ust. 4 Projektu uszczegółowia ust. 3 w taki sposób, że można z niego wyciągnąć
wniosek, iż członkowie rady towarzystwa funduszy inwestycyjnych mogą działać indywidualnie.
33) Do art. 115 ust. 2 - z przepisu tego nie wynika jasno, czy przedstawiciel uczestników
funduszu do rady inwestorów powinien być także uczestnikiem funduszu, czy też może nim
być również osoba spoza tego grona.
34) Do art. 115 ust. 7 - na tle tego przepisu pojawia się problem z uczestnictwem w radzie
inwestorów osoby, która już raz wyraziła pisemną zgodę na udział w radzie, dysponując przy
tym odpowiednią liczbą jednostek uczestnictwa, a następnie liczba ta uległa zmniejszeniu, co
spowodowało pozbawienie taj osoby legitymacji do udziału w radzie, po czym znowu na
skutek nabycia odpowiedniej liczby jednostek uzyskała ona możliwość uczestniczenia w radzie. Powstaje więc tutaj problem, czy musi ona składać ponowne oświadczenie o udziale w
radzie, czy też jej uczestnictwo odwiesza się „automatycznie", tym bardziej że art. 115 ust. 6
Projektu mówi o „zawieszeniu" działalności rady.
35) Do art. 115 ust. 9 - (pomijając kwestię terminologiczną odnośnie sformułowania –
„jednostka posiadana", gdyż nie będąc rzeczą jednostka uczestnictwa nie może być przedmiotem posiadania w sensie prawnym) przepis powyższy stanowi, że na jedną jednostkę
uczestnictwa przypada jeden głos, z tym iż powiązanie „posiadania jednostki" z członkiem
rady inwestorów prowadzić może do wniosku, że dyspozycja art. 115 ust. 9 nie obejmuje
przedstawiciela grupy uczestników funduszu, którzy łączą się w celu reprezentowania ich na
posiedzeniach rady.
36) Do art. 121 ust. 7 pkt 1 lit. b - z przepisu tego wynika, że projektodawca zdecydował
się na konstrukcję uzależnienia od zgody zgromadzenia inwestorów nie tylko zbycia certyfikatów inwestycyjnych imiennych (podobnie jak w przypadku akcji imiennych w art. 337
KSH), ale nadto rozciągnął taką możliwość na przypadki zastawu ustanawianego na takich
certyfikatach. Do tej ostatniej konstrukcji zastosowano rozwiązanie właściwe tylko w przypadku braku zgody odpowiedniego organu na zbycie prawa, a mianowicie obowiązek wskazania zastawnika (jak należałoby wywodzić z treści art. 121 ust. 7 pkt 1 lit. b in fine). O ile
jednak wskazanie przez organ udzielający zgody na nabycie innego nabywcy niż proponowany przez zbywcę jest uzasadnione, o tyle wskazanie kolejnego zastawnika należy uznać za
niemożliwe, gdyż jego funkcja prawna wyraża się przede wszystkim w innym stosunku
prawnym, jaki łączy go z zastawcą (np. stosunek pożyczki, kredytu itp.), i ten ostatni stosunek
niekiedy czyni zastawnika osobą charakteryzująca się konkretnymi cechami podmiotowymi,
której nie można z tych właśnie względów zastąpić (np. konkretny bank, udzielający kredytu
posiadaczowi certyfikatu).
37) Do art. 126 ust. 2 pkt 7 - wydaje się, że niezależnie od podstawowych informacji o
podmiotach, którym towarzystwo zleca określone czynności, warunki emisji certyfikatów
inwestycyjnych powinny zawsze podawać informacje również na temat towarzystwa, gdyż
stanowią one dane istotne dla nabywców certyfikatów, chociażby z punktu widzenia odpowiedzialności towarzystwa z art. 64 ust. 3 Projektu.
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38) Do art. 136 ust. 3 - przepis ten nie rozstrzyga, czy wydanie zaświadczenia o wpisaniu
danej osoby do ewidencji uczestników funduszu z tytułu certyfikatów zdematerializowanych
odbywa się tylko jednorazowo, po dokonaniu tzw. wydania certyfikatu, czy też następuje
zawsze na wniosek uprawnionego. Wydaje się, że uprawniony z certyfikatów zdematerializowanych powinien mieć prawo otrzymania odpowiedniego zaświadczenia, w każdym czasie,
na złożony przez niego wniosek.
39) Do art. 137 ust. 4 - terminy i wysokości wpłat na certyfikaty kolejnych emisji powinien ustalać fundusz, nie zaś towarzystwo, bo właśnie z funduszem wiąże uczestnika obligacyjny węzeł prawny.
40) Do art. 137 ust. 7 - wydaje się, że ze względów bezpieczeństwa i pewności obrotu
fundusz powinien dokonywać ogłoszeń o umorzonych sankcyjnie certyfikatach inwestycyjnych, wskazując w tych ogłoszeniach serię oraz ich numery.
41) Do art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 - z pkt 1 powyższego przepisu wynika, że w związku z
udziałem w zgromadzeniu inwestorów, uczestnicy którzy wyrażą zamiar wzięcia w nim
udziału muszą przedstawić imienne świadectwo depozytowe, potwierdzające m.in. dokonanie
blokady tych certyfikatów inwestycyjnych dopuszczonych do publicznego obrotu, które będą
reprezentowane na zgromadzeniu. Rozwiązania takiego nie zastosowano symetrycznie do
posiadaczy certyfikatów występujących w formie dokumentów oraz zdematerializowanych
poza publicznym obrotem. Muszą oni co prawda przedstawiać odpowiednie zaświadczenia,
ale bez wskazania, iż należące do nich certyfikaty inwestycyjne zostały zablokowane na czas
zgromadzenia inwestorów, poczynając na 7 dni przed tym zgromadzeniem.
42) Do art. 152 ust. 1 - przepis ten nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „chwili
zaciągania" w przypadku pożyczki lub kredytu. Może być to bowiem albo moment zawarcia
umowy, albo też moment powstania zobowiązania do zwrotu pożyczonych środków lub uzyskanego kredytu, ten zaś może być inny niż moment zawarcia umowy, np. wtedy, kiedy pomiędzy chwilą zawarcia umowy a momentem przekazania funduszowi pożyczki upłynie pewien czas.
43) Do art. 152 ust. 2 - przepis ten sugeruje, że zgromadzenie inwestorów jest organem
fakultatywnym funduszu zamkniętego. Jednakże z art. 142 oraz 144 Projektu wynika, że
zgromadzenie inwestorów stanowi organ obligatoryjny we wszystkich funduszach zamkniętych. Inną rzeczą jest natomiast okoliczność, czy rzeczywiście w danym funduszu inwestycyjnym zgromadzenie inwestorów zbiera się, o czym przesądza albo wola uczestników
reprezentujących określoną liczbę certyfikatów inwestycyjnych (por. art. 142 ust. 3 Projektu),
albo określony rodzaj spraw mających być przedmiotem obrad zgromadzenia (por. art. 144
ust. 2 Projektu), aczkolwiek art. 144 ust. 5 Projektu dowodzi, że zgromadzenie inwestorów
powinna zebrać się przynajmniej raz w roku celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego
funduszu. W tym kontekście zapis z ust. 2 mówiący o „funduszu inwestycyjnym zamkniętym,
w którym działa zgromadzenie inwestorów" jest mylący.
44) Do art. 152 ust. 4 - przepis ten pozostaje w kolizji z art. 9 pkt 2 UOblig, rodząc wątpliwości co do wzajemnego stosunku tych przepisów względem siebie. Z art. 9 UOblig wynika, że propozycja nabycia obligacji może następować w sposób określony w art. 2 ust. 1
POPW i podlegający reżimowi publicznego obrotu oraz w taki sam sposób, jednakże z wyłączeniem reguł dotyczących publicznego obrotu, co ma miejsce gdy propozycja nabycia obligacji składana zgodnie z art. 2 ust. 1 POPW dotyczy określonych kategorii obligacji (krótkoterminowych lub wysokonominałowych). Z redakcji art. 152 ust. 4 Projektu nie wynika
wprost, jaka jest jego funkcja, a zatem czy nakazuje on jedynie funduszowi złożenie propozycji nabycia obligacji z uwzględnieniem kryteriów z art.2 ust. 1 POPW, czy też nakazuje ponadto stosowanie zawsze do takiej propozycji reguł publicznego obrotu.
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45) Do art. 158 ust. 1 w zw. z ust. 4 - ust. 1 wspomnianego przepisu sugeruje, że w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego mogą wystąpić różne kategorie jednostek
uczestnictwa, zróżnicowane pod względem opłat ponoszonych przez uczestników, podczas
gdy z ust. 4 wynika, iż zróżnicowanie jednostek uczestnictwa może dotyczyć nadto praw i
obowiązków uczestników (przy czym art. 83 ust. 1 Projektu zakazuje wprowadzania zróżnicowań jednostek w zakresie praw majątkowych), co niekoniecznie musi pokrywać się z treścią regulacji z ust. 1.
46) Do art. 165 ust. 4 - z przepisu tego nie wynika, jaki organ w ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych ma podejmować uchwałę o likwidacji ostatniego subfunduszu jako
przesłanki likwidacji funduszu inwestycyjnego. Na gruncie prawa handlowego nie ma bowiem pojęcia „uchwały spółki" („uchwała towarzystwa"), lecz poszczególne uchwały podejmowane są przez różne organy spółki (walne zgromadzenie, radę nadzorczą lub zarząd) stosownie do ich kompetencji.
47) Do art. 178 ust. 4 pkt 1 - niezrozumiałe jest dlaczego w tym przypadku projektodawca przeniósł kwestie dotyczące lokat funduszu rynku pieniężnego, a tym samym zasad inwestowania na poziom rozporządzenia wykonawczego, podczas gdy standardem wiążącym się z
ochroną interesów uczestników funduszy jest określanie kryteriów inwestowania na poziomie
Projektu (por. np. 93, art. 96, art. 97, art. 145, art. 146 Projektu).
48) Do art. 195 ust. 2 – skoro sekurytyzacyjny tytuł egzekucyjny wystawiany jest przez
fundusz inwestycyjny (por. art. 195 ust. 1 Projektu) powinien być on opatrzony pieczęcią
funduszu w pierwszej kolejności, zaś pieczęcią towarzystwa jako organu w dalszej kolejności.
49) Do art. 207 pkt 2 w zw. z art. 206 – z przepisu art. 207 pkt 1 nie wynika, jaką ma moc
wpis do rejestru uczestników na skutek wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy, tzn. czy skutek, jaki wpis do rejestru uczestników ma moc wsteczną, czyli od momentu przydziału, o którym mowa w art. 206 ust. 1, i co sugerowałby ust. 2 art. 206, czy też
działa dopiero na przyszłość.
50) Do art. 233 ust. 1 – przepis ten upoważnia KPWiG do żądania od funduszu inwestycyjnego dokonania zmiany członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych bądź zarządu depozytariusza. Rozwiązanie takie wydaje się nie do zaakceptowania
tak z punktu widzenia reguł prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż ogranicza swobodę
wyboru kadry zarządzającej oraz nadzorczej przynależną podmiotom prowadzącym daną
działalność, zaś z drugiej strony – z punktu widzenia zasad prawa handlowego. Fundusz nie
może być adresatem takiego żądania, skoro nie jest w żaden sposób podmiotem dominującym
wobec towarzystwa, ani tym bardziej wobec depozytariusza. Nie ma więc jakichkolwiek
możliwości oddziaływania na decyzje podejmowane przez właściwe organy tych podmiotów.
Natomiast ust. 2 wspomnianego przepisu, brak przeprowadzenia zmiany zgodnie z żądaniem
KPWiG może być podstawą do nałożenia sankcji administracyjnej na towarzystwo, które nie
było adresatem żądania Komisji.
51) Do art. 241 ust. 3 – przepis ten stanowi, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych
przejmujące zarządzanie określonym funduszem inwestycyjnym wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa, które dotąd zarządzało danym funduszem. Jednakże, towarzystwo może
zarządzać większą liczba funduszy, stąd przejęcie zarządzania jednym z nich przez inne towarzystwo powoduje, że tylko i wyłącznie w tym zakresie na towarzystwo przejmujące przechodzą prawa i obowiązki towarzystwa dotąd zarządzającego danym funduszem. Ust. 3 nie precyzuje wszakże tego zakresu, toteż wymaga on doprecyzowania w tym przedmiocie, że przejście praw i obowiązków ogranicza się tylko do relacji między towarzystwem dotychczas zarządzającym a funduszem, co do którego przejmowane jest zarządzanie.
52) Do art. 277 ust. 1 pkt 5 – brak podstaw, aby objąć tajemnicą zawodową także uczestników organu stanowiącego funduszu, tj. zgromadzenia inwestorów. Udział w zgromadzeniu
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inwestorów jest prawem inwestora, i w żaden sposób nie może być ograniczany, gdyż nie
wiąże się z wykonywaniem określonych funkcji w organach funduszu, ale stanowi realizację
uprawnienia przyznanego uczestnikowi funduszu i ucieleśnionego w certyfikacie inwestycyjnym.. Zapis zaliczający uczestników zgromadzenia inwestorów do osób zobowiązanych do
zachowania tajemnicy zawodowej stanowiłby istotne ograniczenie ich praw podmiotowych.
53) Do art. 284 – podstawą odpowiedzialności karnej powinno być działanie w sposób
sprzeczny z zachowaniem podlegającym reglamentacji zgodnie z art. 3 ust. 2 Projektu, a nie
stan który nie odpowiada pojęciu publicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa
lub certyfikatów inwestycyjnych. Hipoteza art. 284 Projektu powinna zatem być skorelowana
z definicją z art. 3 ust. 2 Projektu, bez wprowadzania nowych stanów faktycznych, jak to ma
miejsce w art. 284.
IV. Uwagi formalno-techniczne
1) Do art. 2 pkt 18 – definicja instrumentu pochodnego w zakresie który nawiązuje do
praw majątkowych z art. 97 POPW nie odpowiada treści tych praw, gdyż ponadto obejmuje
jako ich bazę wartość walut obcych.
2) Do art. 2 pkt 23 – bliskie powiązania powinny być scharakteryzowane poprzez odwołanie się do kategorii udziału procentowego w kapitale zakładowym. Ponadto ze stwierdzenia o „prawie do wykonywania głosów” nie wynika, czy poza dysponowaniem akcjami lub
udziałami, obejmuje ono także możliwość dysponowania głosami na mocy różnego rodzaju
umów i porozumień.
3) Do art. 2 pkt 24 - słownik ustawy definiuje jedynie pojęcie tzw. bliskich powiązań,
milczy natomiast na temat istoty powiązania pośredniego, chociaż posługuje się tym terminem.
4) Do art. 3 ust. 1 - w wyrażeniu „proponowania nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych" należałoby użyć alternatywy rozłącznej („albo"), bowiem fundusz
w zależności od jego rodzaju może proponować jednostki uczestnictwa (fundusz otwarty i
specjalistyczny otwarty) albo certyfikaty inwestycyjne (fundusz zamknięty). Fundusz danego
rodzaju nie może zatem proponować zarówno jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych.
5) Do art. 3 ust. 3 - stwierdzenie, że fundusz ma prowadzić działalność „z uwzględnieniem interesu uczestników" może sugerować, iż poza tym kryterium są jeszcze inne względy, którymi fundusz powinien się kierować, co może prowadzić do powstania konfliktu interesów. Wydaje się, że konstrukcja funduszy inwestycyjnych opiera się na podejmowaniu
przez nie działań zawsze w interesie uczestników, bez potrzeby wyważania, czyjemu interesowi trzeba przyznać pierwszeństwo w danym momencie.
6) Do art. 6 ust. 1 - zamiast wyrażenia „niemające" należałoby użyć sformułowanie „nie
posiadające".
7) Do art. 14 ust. 4 w zw. z ust. 5, art. 17 ust. 1 pkt 1 – fundusz nie ma firmy, a jedynie
nazwę, stąd w przepisie ust. 4 niewłaściwie użyto pojęcia „firma”, które z mocy art. 43 2 KC
zastrzeżone zostało dla przedsiębiorcy.
8) Do art. 18 ust. 1 pkt 8 – w sformułowaniu „także nazwę tego emitenta” należy po wyrazie „nazwę” dodać „(firmę)”.
9) Do art. 37 ust. 2 – przepis ten powinien doprecyzowywać, czy zatwierdzenie przez
walne zgromadzenie towarzystwa sprawozdania finansowego funduszu wraz z ewentualnymi
sprawozdaniami uzupełniającymi następuje po jego zatwierdzeniu przez zgromadzenie inwestorów, czy niezależnie od tego zatwierdzenia lub wcześniej.
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10) Do art. 49 ust. 2 - wyraz „zweryfikowany” powinna zastąpić się odpowiadającym
terminologii URach wyrazem „zbadany”.
11) Do art. 54 ust. 5 – termin powiadomienia KPWiG o zamiarze pośredniego nabycia akcji towarzystwa jest zbyt rygorystyczny i długi.
12) Do art. 58 ust. 1 pkt 9, 10, 11, art. 104 ust. 1, ust. 7 – w przepisach tych powinna być
mowa o „ogólnej liczbie głosów”.
13) Do art. 58 ust. 1 pkt 9, 10, 11 – w przepisach tych powinno się użyć sformułowania
„5% udziału w kapitale zakładowym”
Warszawa, 11 sierpień 2003 r.

