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BIULETYN PRAWNY
ZMIANY PRAWNE NA RYNKU FUNDUSZY

BIULETYN PRAWNY
I.
1.

Akty prawne dotyczące rynku Funduszy
Prawo krajowe
1.1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o
rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
1.2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za
osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne
towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń,
umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych;
1.3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz
warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

2. Projekty Ustaw/rozporządzeń
2.1. Projekt Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2.2. Projekt Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę;

3. Komunikaty, wydarzenia i stanowiska organów nadzoru
3.1. Komunikat Ministra Finansów w sprawie raportowania do GIIF informacji o transakcjach
ponad progowych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy AML tj. przyjętej
wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych oraz o wykonanym transferze
środków pieniężnych;
3.2. Analiza FIS nowego Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków
prowadzenia działalności przez TFI.
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II. Obszar zmian
1. Prawo krajowe. Nowe przepisy wchodzące w życie
1.1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o
rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
Status: weszło w życie 29 czerwca 2019r.
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001102
Zgodnie z art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego jest obowiązany do określenia, w drodze
rozporządzenia, wzoru deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych (zwanych dalej „PPK”) oraz szczegółowego zakresu zawartych w niej danych, przy
uwzględnieniu konieczności zapewnienia sprawności przebiegu procesu składania deklaracji.
Jednym z fundamentalnych założeń ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest
dobrowolność oszczędzania w PPK (art. 23 ustawy). Uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z
dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi
zatrudniającemu. Podmiot zatrudniający będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia złożenia deklaracji, informował o złożeniu deklaracji wybraną instytucję finansową, z którą w
imieniu i na rzecz uczestnika PPK podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK.
Rozporządzenia określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o której mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych.

1.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za
osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub
zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych;
Status: weszło w życie 13 lipca 2019 r.
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001198
Rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe z art. 49 ust. 13 ustawy. Zgodnie z jego
treścią, minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
sposób ustalania stopy referencyjnej i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
osiągnięty wynik, mając na względzie efektywność dokonywanych inwestycji.
Rozporządzenia określa sposób ustalania wartości stopy referencyjnej dla celów obliczania
wynagrodzenia za osiągnięty wynik. Wysokość stopy referencyjnej będzie zależeć od okresu
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pozostającego do osiągnięcia zdefiniowanej daty. Zgodnie z art. 49 ust. 11 ustawy, stopę
referencyjną ustala się z uwzględnieniem obiektywnych czynników ekonomicznych, w
szczególności stopy zwrotu z papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa.
Zgodnie rozporządzeniem, wartość stopy referencyjnej będzie uzależniona od średniej
arytmetycznej rentowności obligacji emitowanych przez Skarb Państwa o okresie zapadalności
pięciu lat, obliczonej za okres od 1 września do 30 listopada roku kalendarzowego
poprzedzającego okres rozliczeniowy oraz od okresu pozostającego do osiągnięcia zdefiniowanej
daty funduszu.
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem, rentowność obligacji będzie ustalana na podstawie
obliczeń rentowności obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu, z terminem
zapadalności pięciu lat, w okresie od 1 września do 30 listopada roku kalendarzowego
poprzedzającego okres rozliczeniowy, dokonywanych przez podmiot organizujący, zgodnie z art.
13c lub art. 13d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, rynek obrotu
skarbowymi papierami wartościowymi (obecnie Treasury BondSpot Poland). Polski Fundusz
Rozwoju (PFR) będzie obowiązany do publikowania danych dotyczących rentowności obligacji,
ustalonych na potrzeby obliczania stopy referencyjnej dla poszczególnych okresów
rozliczeniowych.
Rozporządzenia określa również szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za osiągnięty
wynik w danym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik będzie mogło być
pobierane przez instytucję zarządzającą funduszem, jeżeli zostaną spełnione warunki związane z
efektywnością dokonywanych inwestycji. Zgodnie z treścią art. 49 ust. 4 ustawy oraz praktyką
rynkową, instytucja zarządzająca funduszem została zobowiązana do tworzenia rezerwy na
wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Rezerwa będzie tworzona począwszy od drugiego okresu
rozliczeniowego.

1.3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy
inwestycyjnych.
Status: weszła w życie 16 lipca 2019 r.
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001312
Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia
działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (dalej: Rozporządzenie) zastępuje w
całości rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu,
trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia do wydania przez ministra właściwego do
spraw instytucji finansowych rozporządzenia określającego:
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1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym
systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu
audytu wewnętrznego w towarzystwie,
2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte
oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa
prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez
uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez
towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w
zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu
oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w
stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji
dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych
do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych,
4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz
przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z
działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa,
5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie
funduszu inwestycyjnego otwarte-go oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w
tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi
funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz
łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy
doborze lokat funduszu inwestycyjnego,
6) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez
towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz
kontaktów z klienta-mi,
7) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której
mowa w art. 48 ust. 2a ustawy,
8) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a
ustawy, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
9) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez
osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a ustawy, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej
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wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia
wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których mowa w art. 45 ust. 4b ustawy,
10) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d
ustawy, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
11) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez
osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d ustawy, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej
wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i warunki po-stępowania w zakresie utrzymywania
i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób.

2. Projekty ustaw/rozporządzeń.
2.1 Projekt Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu

Status: Prace w Komisji Prawniczej 24 lipca 2019 r.
Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12322356/12605183/dokument411203.pdf
Celem projektowanych zmian w przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa”) jest pełne i prawidłowe wdrożenie
do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (dalej „dyrektywa
2015/849”).Prawidłowość implementacji dyrektywy 2015/849 jest obecnie przedmiotem
postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską na podstawie art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (naruszenie nr 2017/041). W ramach przedmiotowego
postępowania Komisja Europejska wystosowała dodatkową uzasadnioną opinię, w której
poddała w wątpliwość fakt transpozycji do prawa krajowego szeregu przepisów dyrektywy
2015/849. W wyniku weryfikacji krajowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
przyjętych w celu transpozycji dyrektywy 2015/849 zidentyfikowano jednostki redakcyjne
ustawy, które w celu zapewnienia przejrzystości niezbędnej do stosowania i wdrażania prawa
Unii Europejskiej w prawidłowy sposób powinny zostać poddane nowelizacji. Deklaracja
proponowanych zmian w przepisach ustawy została zawarta w odpowiedzi Rzeczypospolitej
Polskiej na dodatkową uzasadnioną opinię Komisji Europejskie.
Projektowana ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania
przez instytucje obowiązane niektórych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Istota rozwiązań sprowadza się do następujących
zmian:
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otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy
instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy;
zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji
jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom poprzez rozszerzenie
ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych;
wprowadzenia
obowiązku spełniania kryteriów kompetencji i reputacji przez
beneficjentów rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tych podmiotach oraz wprowadzenie
sankcji za niedopełnienie tego obowiązku;
dodania przepisów zapobiegających sytuacjom, w których osoby będące
beneficjentami rzeczywistymi podmiotów wykonujących działalność wymienioną w
art. 2 ust. 1 pkt3 lit. d dyrektywy 2015/849, a także osoby zajmujące kierownicze
stanowiska w takich podmiotach, były osobami karanymi;
rozszerzenia katalogu podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków
określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna;
likwidacji luki, polegającej na nieuwzględnieniu w dotychczas obowiązującej ustawie
organu uprawnionego do nałożenia kary administracyjnej na instytucje obowiązane
skontrolowane na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2i 3 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2.2 Projekt Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;
Status: Ustawa została przekazana do Prezydenta i Marszałka Senatu 23 lipca 2019 r.
Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3599
Projektowana nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada rozszerzenie
katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości
wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o dodatek za staż pracy
Celem projektu jest zapewnienie bardziej przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Chodzi o bardziej sprawiedliwy sposób wynagradzania pracowników otrzymujących
wynagrodzenie na najniższym poziomie.
Przyjęto, że dodatek za staż pracy zostaje wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które
są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z
wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie do minimalnego wynagrodzenia za
pracę wliczane są różne składniki wynagrodzenia, w tym dodatek stażowy, wraz z
wynagrodzeniem zasadniczym. Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie
wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy nie jest powszechny.
Projekt ustawy wprowadza definicję „dodatku za staż pracy” (zmienia art. 1 ustawy).
Przedmiotowy dodatek definiowany jest jako dodatek do wynagrodzenia przysługujący
pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w
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odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu
zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku
pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.
Ustawodawca proponuje, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z
wyjątkiem przepisów przejściowych, które dotyczą możliwości przeprowadzenia przez strony
umowy negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany należnego
wynagrodzenia, mających wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.
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Komunikaty, wydarzenia i stanowiska organów nadzoru

3.1 Komunikat Ministra Finansów w sprawie raportowania do GIIF informacji o transakcjach
ponad progowych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy AML tj. przyjętej wpłacie
lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych oraz o wykonanym transferze środków
pieniężnych;
W dniu 11 lipca 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat w związku z
kierowanymi do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej licznymi pytaniami dotyczącymi
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu w sprawie raportowania.
Źródło: Komunikat Ministra Finansów

3.2 Informacja Analiza FIS nowego Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków
prowadzenia działalności przez TFI.
Na stronie internetowej FIS Poland w dniu 5 sierpnia 2019 r. została opublikowana analiza
nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez
TFI.
Źródło: FIS Poland - Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia
działalności przez TFI obowiązuje

Kontakt
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać tego typu korespondencji w przyszłości, prosimy o przekazanie takiej informacji
na adres dsm@finat.pl
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